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eletrônica, publicada no site http://www.unigran.br/revista_juridica, pode ser acessada 
de forma livre e gratuita.

Means and release period: The Revista Jurídica UNIGRAN is published on a bi-
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APRESENTAÇÃO

É com satisfação que apresentamos este número da Revista Jurídica Unigran. 
Afinal, são vinte e quatro anos de publicação ininterrupta, inicialmente na forma 
impressa e, posteriormente também por meio eletrônico. Neste ano de 2022, a Revista 
Jurídica Unigran deixa de ser veiculada na forma impressa, passando a ser disponibilizada, 
exclusivamente, na forma eletrônica, em acesso livre e gratuito, no site: https://www.
unigran.br/dourados/revista_juridica.

Para este número, em sintonia com a sua linha editorial, foram selecionados 
artigos que apresentam novas abordagens e/ou questões relevantes e atuais do Direito. 
Temas como constitucionalismo, direitos fundamentais, democracia, desenvolvimento, 
regulação, seletividade penal, propriedade, família, sociedade digital foram objeto de 
estudos e pesquisas que resultaram em artigos originais e/ou trabalhos acadêmicos e 
apresentam-se como instigantes provocações para novos estudos e abordagens. 

É com esse escopo que Hidemberg Alves da Frota se debruça sobre a crise do 
constitucionalismo global na contemporaneidade para propor um novo locus para 
o poder constituinte, com a finalidade de divisar novos caminhos que permitam ao 
constitucionalismo global manter a sua relevância no debate constitucional e ampliar os 
seus horizontes hermenêuticos.

Os avanços tecnológicos constituem um marco do século XXI e impactam, não 
apenas as organizações e serviços, como também a vida dos cidadãos. Neste sentido, 
Jackson Rafael Barros de Almeida e Thaisa Maira Rodrigues Held, em artigo sobre a 
efetividade dos avanços tecnológicos na aplicação do direito fundamental de acesso à 
justiça buscam identificar como os avanços tecnológicos promovem o direito fundamental 
de acesso à justiça e impactam o Poder Judiciário no atendimento ao cidadão.

A pandemia provocada pela Covid-19, que ainda nos assombra, trouxe à tona a 
importância do sistema de saúde pública do Brasil. Em que pesem as necessárias críticas 
à gestão do dinheiro público na área da saúde, é importante destacar o papel central 
do SUS no enfrentamento da pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2. Dentre os 
muitos vulneráveis, encontram-se as mulheres em situação de cárcere. É o tema abordado 
por Emanuelle de Souza Oberst Cordovil, que traz à baila reflexões pautadas na 
vulnerabilidade das mulheres privadas de liberdade do sistema prisional no que concerne 
a crise sanitária mundial ocasionada pelo vírus COVID-19 (SARS-CoV-2) e as políticas 
públicas adotadas pelo Estado capazes de conter a propagação do vírus e garantir os 
direitos fundamentais a esse grupo de vulneráveis.

A relação entre direitos humanos e direito ao desenvolvimento é objeto de estudo 
e investigação de Rogéria Leme. A autora assinala que, apesar de todo o esforço em 
contrário, e os aportes que o conceito de desenvolvimento foi ganhando com o tempo, o 
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tema permanece vinculado a uma agenda de crescimento econômico, em detrimento de 
uma agenda de efetivação dos direitos humanos e de respeito aos direitos da Terra. Para 
a análise do tema, buscou entrelaçar o pensamento de dois teóricos da área, Sengupta 
(2002) e Peter Uvin (2007), representantes de visões antagônicas sobre a importância da 
positivação e sobre a efetividade do direito ao desenvolvimento, como instrumento para 
a concretização dos direitos humanos em escala global.

Estado produtor e Estado regulador é tema de estudo de Edson da Graça Francisco 
Macuácua e Piedade Maria Dias Nogueira. No artigo, os autores colocam à reflexão e 
análise crítica a intervenção do Estado moçambicano no mercado, tendo em conta os 
pressupostos inerentes ao seu papel como órgão regulador. 

A liberdade é um dos fundamentos do estado democrático de direito. Nesse 
contexto, Mariah Martins Ferrite e Marilia Bachi Comerlato Paschoalick, analisam 
enunciado do Superior Tribunal de Justiça que aduz a impossibilidade de conversão da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos crimes ou contravenções penais 
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico. 

A seletividade penal no sistema penitenciário brasileiro é o tema enfrentado por 
Geraldo Tadeu Jorge Filho, Juliana Absher de Sá e Silva e Edimar Brígido. A partir 
da Teoria da Reação Social, também conhecida como “Labelling Approach”, a qual 
é responsável por uma mudança paradigmática no estudo criminológico, os autores 
buscam demonstrar que o crime não depende apenas da cominação legal, mas também 
da reação social frente ao ato motivador do fenômeno da seletividade penal em relação a 
determinados setores sociais.

Dano extrapatrimonial conglobante na perspectiva da teoria da qualidade em 
direito do consumidor é o tema do artigo de Cássio Benvenutti de Castro. Nele, o autor 
assinala recortes doutrinários que permitem dizer que o dano extrapatrimonial possui 
uma feição cultural, ou seja, os elementos psicológicos que outrora eram utilizados para 
justificar a indenização (como o abalo ou o experimento do sofrimento), atualmente, são 
meramente instrumentais à responsabilização.

Rodrigo Castro Teixeira e Andrea Bulgakov Klock abordam um tema espinhoso 
do direito, ou seja, o direito de passagem forçada em áreas de reserva legal. Assinalam 
que o direito de passagem forçada, em vigor há mais de um século no ordenamento civil 
brasileiro, necessita agora adaptar-se a uma realidade em que o meio ambiente atingiu o 
patamar de direito fundamental. Nos casos em que áreas de reserva legal inevitavelmente 
compõem parte do trajeto da passagem, a tentativa de compatibilização busca nas raízes 
do instituto uma resposta que atenda às preocupações atuais. 

A paternidade e maternidade socioafetiva no registro civil das pessoas naturais é 
o tema enfrentado por Wilians Cézar Rodrigues. No artigo, o autor analisa os requisitos 
exigidos no procedimento de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, 
de acordo ao instituído no Provimento n. 63 do CNJ e aborda sobre as restrições trazidas 
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pelo Provimento n. 83, que trouxe importantes mudanças e restrições ao instituto, como 
não poder a criança ter menos de 12 anos, inclusão de apenas um ascendente socioafetivo 
e o encaminhamento do expediente ao Ministério Público.

O acordo de não persecução penal, ou justiça negociada e sua aplicabilidade no 
processo penal brasileiro é o tema abordado por João Victor Morais Todescato e Givaldo 
Mauro de Matos, com a preocupação de analisar sua aplicabilidade e efetividade sem 
gerar uma dupla punição Estatal. 

Alexsandro da Silva Lima e Marília Bachi Comerlato Paschoalick analisam o 
parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal que trata sobre a obrigação 
do juízo revisar a cada 90 dias, a necessidade ou não, da manutenção da prisão cautelar 
imposta ao réu, sob pena de tornar a prisão ilegal, caso não seja considerado o artigo 
mandamental. 

A (im)possibilidade do emancipado ser submetido à prisão civil em ação de 
alimentos é o tema do estudo desenvolvido por Ariel da Cruz Ramos Cavalcante e José 
Miguel Garcia Medina, no qual analisam a emancipação apresentada no artigo 5º do 
Código Civil Brasileiro e a ação judicial de alimentos, procedimento especial previsto no 
artigo 1° da Lei nº 5.478/68, assinalando as vertentes doutrinárias e perspectivas sobre 
o tema.

A dignidade humana é o tema do trabalho de pesquisa de Júlia Fernandes Vaisvila 
e Miriam Fecchio Chueiri em artigo sobre crianças e adolescentes em situação de rua. A 
ineficiência do Estado em implantar medidas para proteção da criança e do adolescente 
que se encontram em situação de rua é um vetor de violação do princípio da dignidade 
da pessoa humana, sendo urgente ações e políticas públicas de acolhida.

Este conjunto de artigos selecionados nos dão a certeza de que as abordagens 
adotadas no enfrentamento dos temas, que evidenciam a complexidade do Direito, 
sua característica multifacetária, sua constante atualização, principalmente em tempos 
complexos e digital, apresentam-se como importantes contribuições, tanto aos 
acadêmicos, quanto aos profissionais que atuam no dia a dia na efetivação da justiça. 

Por fim, mas não menos importante, cabe destacar que essa edição foi possível a 
partir da contribuição de autores das diferentes regiões brasileiras: norte, centro-oeste, 
sudeste e sul, e do exterior, evidenciando seu alcance, abrangência e impacto nacional e 
internacional e da atuação propositiva dos avaliadores ad hoc, que dispuseram de parte de 
seu tempo para avaliar os trabalhos e apresentar sugestões de melhorias, submetidas aos 
autores, sempre em atendimento à política editorial, a quem agradecemos.

Uma boa leitura.

Helder Baruffi - Editor
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The crisis of the global constitutionalism: proposals 
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RESUMO 
Este artigo científico debruçou-se sobre a 

crise do constitucionalismo global na contempo-
raneidade, por meio de estudo baseado em revisão 
bibliográfica, norteado pela literatura mais atual 
acerca desse eixo temático, colhida de periódicos 
científicos de língua inglesa especializados na maté-
ria. Delinearam-se noções basilares sobre o consti-
tucionalismo global e se realizou a sua contextuali-
zação no contemporâneo, à luz dos atravessamentos 
políticos, sociais e econômicos que, na atualidade, 
influem sobre e desafiam a viabilidade desse proje-
to constitucional. Após, quadripartiu-se a discussão, 
estabelecendo-se o diálogo do constitucionalismo 
global seja com o neoliberalismo, seja com o Direi-
to Internacional dos Direitos Humanos, seja com o 
multiculturalismo e, ao fim, propôs-se novo locus 
para o poder constituinte, com a finalidade de divi-
sar novos caminhos que permitam ao constitucio-
nalismo global manter a sua relevância no debate 
constitucional e ampliar os seus horizontes herme-
nêuticos.
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ABSTRACT 
This paper focused on the crisis of  the 

global constitutionalism in current days, through 
a study based on bibliographic review, guided by 
the most recent literature about this topic, obtained 
from specialized scientific journals in English. 
Fundamental notions about global constitutionalism 
were outlined and it was contextualized in the current 
days, in the light of  political, social, and economic 
scenarios that today influence and challenge the 
viability of  this constitutional project. Afterwards, 
the global constitutionalism was discussed in relation 
to the neoliberalism, the International Human Rights 
Law, and the multiculturalism, with the proposal 
of  a new locus to the constituent power aiming to 
suggest new ways to keep the global constitutionalism 
relevant in the constitutional debate and expand its 
hermeneutic horizons.

Keywords: Global constitutionalism; 
crisis; reflections; proposals.
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo científico debruça-se sobre a crise do constitucionalismo global na 
contemporaneidade, por meio de estudo baseado em revisão bibliográfica, norteado 
pela literatura mais atual acerca desse eixo temático, colhida de periódicos científicos de 
língua inglesa especializados na matéria. De pronto, delineiam-se noções basilares sobre 
o constitucionalismo global e se realiza a sua contextualização no contemporâneo, à luz 
dos atravessamentos políticos, sociais e econômicos que, na atualidade, influem sobre 
e desafiam a viabilidade desse projeto constitucional. Após, quadriparte-se a discussão, 
estabelecendo-se o diálogo do constitucionalismo global seja com o neoliberalismo, seja 
com o Direito Internacional dos Direitos Humanos, seja com o multiculturalismo e, ao 
fim, propõe-se novo locus para o poder constituinte, com a finalidade de divisar novos 
caminhos que permitam ao constitucionalismo global manter a sua relevância no debate 
constitucional e ampliar os seus horizontes hermenêuticos.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

O constitucionalismo global corporifica problemática de destaque na literatura 
jurídica de língua inglesa contemporânea, uma das facetas do estado da arte no Direito 
Constitucional Comparado e na Teoria Constitucional. Esse campo de interseção entre o 
Direito Constitucional, o Direito Internacional, o Direito Comparado, o Direito Global, 
a Ciência Política e a Ciência das Relações Internacionais possui, como substrato, as 
transformações jurídicas, políticas, sociais e econômicas produzidas pela globalização 
durante, principalmente, as duas últimas décadas do século XX e as duas primeiras décadas 
do século XXI. 

Locução polissêmica, o constitucionalismo global, na visão majoritária da literatura 
especializada, corresponde à espécie contemporânea do constitucionalismo concernente 
à expansão do campo de incidência dos princípios jurídico-constitucionais, ultrapassando 
as fronteiras dos ordenamentos jurídicos dos Estados nacionais ou plurinacionais, para 
alcançar o plano da normatividade internacional, regional, transnacional, supranacional 
e interestatal, e, por outro lado, diz respeito, também, à infiltração, nas ordens jurídicas 
internas ou domésticas, de princípios de estatura constitucional emanados de fontes 
jurígenas internacionais, regionais, transnacionais, supranacionais e interestatais, além do 
compartilhamento de princípios, regimes jurídicos, valores, ideais, conceitos e arquétipos 
de índole constitucional entre diversos ordenamentos jurídicos nacionais ou plurinacionais 
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e a consequente convergência entre ordens estatais soberanas, em escala mundial, quanto à 
adoção de modelos e procedimentos constitucionais, de que resulta a gradativa sedimentação 
do Direito Constitucional Global (GEBEYE, 2021; GOLDONI, 2019).  

Dessarte, insere-se, na seara do constitucionalismo global, a adaptação à esfera 
internacional de princípios, valores, institutos e perspectivas do Direito Constitucional, 
na busca de alternativas, inclusive inspiradas no positivismo kelseniano e na sua 
pirâmide hierárquica (reputada a mais influente expressão, entre os profissionais do 
Direito Internacional, do legalismo de perfil liberal) e no constitucionalismo político (a 
se debruçar sobre a razão de ser e o papel político a ser desempenhado por instituições 
internacionais, transnacionais, supranacionais e regionais), para o enfrentamento dos 
fenômenos da fragmentação e da deformalização do Direito Internacional (MURPHY, 
2021; TRAISBACH, 2021).

A fragmentação do Direito Internacional concerne ao fracionamento e à dispersão 
da ordem internacional em microssistemas ou subsistemas isolados e parciais, dotados 
de autonomia e mecanismos de autocontenção, à margem de princípios unificadores e 
perspectivas sistêmicas (MURPHY, 2021). Já a deformalização do Direito Internacional 
diz respeito ao intumescimento da ordem internacional com processos de produção 
jurígenos, normas jurídicas e atores assinalados pela informalidade e estranhos ao espaço 
em que se exerce a soberania dos Estados nacionais ou plurinacionais, ante o crescente 
desempenho de funções normativas por ampla gama de atores não estatais, em que se 
incluem, in exemplis, entidades do setor privado, organizações não governamentais, grupos 
de especialistas e organizações de âmbito internacional e regional e os seus respectivos 
órgãos (TRAISBACH, 2021).  

Em verdade, a literatura devotada ao constitucionalismo global engloba 
caleidoscópio de pesquisas e problematizações, tais quais (a) a reconstrução das instituições 
internacionais, de acordo com os paradigmas do Direito Constitucional, (b) a migração 
entre ordens estatais e jurisprudências domésticas ou internas de institutos e modelos 
do Direito Constitucional provenientes de diversas tradições culturais, e os diálogos (c) 
quer entre os campos do Direito Internacional e da Ciência das Relações Internacionais, 
(d) quer entre os campos do Direito Constitucional e do Direito Comparado, em que há 
múltiplas possibilidades de pluralismo temático, cruzamentos entre disciplinas jurídicas e 
extrajurídicas e abertura metodológica (SHINAR, 2019).

A despeito desse abrangente feixe de problematizações e linhas de pesquisa agasalhado 
no guarda-chuva temático do constitucionalismo global, desponta o impasse enfrentado, na 
atualidade, nesse projeto constitucional, à vista da ressonância, no plano teórico-jurídico, de 
conjuntura social defluente da decadência da hegemonia tanto do modelo de democracia 
liberal quanto do paradigma do livre mercado, fenômeno concomitante com a ascensão 
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de expressões de autoritarismo infiltradas nos regimes democráticos de matriz ocidental 
e inclinadas ao discurso político de extrema direita e de direita radical, a exemplo da sua 
crescente influência no espectro político dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, 
da França, da Itália, de Portugal, da Hungria, da Polônia, de Israel, da Índia e do Brasil, e do 
paralelo endurecimento de regimes políticos de tradição autoritária, de distintas tonalidades 
ideológicas, como ocorre na Rússia, no Irã, na Arábia Saudita e na China, diluindo-se a 
ordem internacional em multipolaridade ainda em processo de formação. 

Assim se sucede em realidade social de extensão mundial, marcada, na maioria dos 
Estados nacionais ou plurinacionais, seja no Norte Global, seja no Sul Global, pelo aumento 
da instabilidade política, da polarização ideológica, da intolerância política e religiosa, de 
manifestações de racismo e xenofobia e da discriminação de minorias (inclusive étnicas, 
religiosas, sexuais e de gênero), bem como da relativa impotência ou inércia do aparelho 
estatal diante do agravamento da desigualdade social, da desindustrialização, da precarização 
das relações de trabalho, das mudanças climáticas e dos desastres ambientais, da violência 
urbana e doméstica, da corrupção estatal e corporativa e do poder paralelo ou transversal 
do crime organizado, com o progressivo esvaziamento de redes de proteção típicas do 
Estado do Bem-Estar Social. 

Em tal cenário global sobressam o desencanto generalizado com as promessas de 
paz e prosperidade acolhidas pela opinião pública e difundidas nos meios de comunicação 
social, durante a aceleração da globalização, sobretudo nos anos 1990 e 2000, e a relativa 
apatia de parcela da sociedade civil com a contínua mitigação das franquias democráticas 
e com os retrocessos na efetividade de direitos fundamentais de natureza política, civil, 
social, econômica, cultural e ambiental. 

3. O CONSTITUCIONALISMO GLOBAL E O NEOLIBERALISMO

As alternativas para se assegurar, de forma sustentável e coerente, o futuro do 
constitucionalismo global, como proposta da dogmática constitucional que tenha o 
condão de permanecer relevante em contexto mundial assinalado pelo simultâneo 
recrudescimento do autoritarismo e declínio do modelo liberal de democracia, conjugado 
com o esmaecimento, também em escala global, das políticas públicas favoráveis ao livre 
mercado, são objeto de debate de âmbito acadêmico, com repercussão internacional, entre 
juristas que desenvolvem linhas de pesquisa que matizam pontos de convergência entre a 
Teoria Constitucional, a Teoria do Estado, a Teoria das Relações Internacionais, o Direito 
Internacional Público e o Direito Constitucional Comparado. 

O constitucionalismo global continua, em regra, limitado à condição de projeto 
ideológico do Norte Global, ao influxo do neoliberalismo do século XXI, com 
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componentes estruturais extraídos do cerne das ordens constitucionais consolidadas do 
Hemisfério Norte, a enfatizar, no plano interno ou doméstico, direitos individuais políticos 
e civis, relegando ao mínimo essencial direitos sociais, econômicos e culturais. Em vez 
de preponderar, no constitucionalismo global, barreira de resistência aos efeitos sociais 
e econômicos negativos acarretados pelo neoliberalismo, mormente no Sul Global, esse 
projeto constitucional, na esfera intranacional, mais serve de discurso técnico-jurídico 
de justificação de políticas públicas neoliberais de origem externa, aplicadas de fora 
para dentro, inclusive das medidas de austeridade fiscal impostas, nas décadas de 1990, 
2000 e 2010, por instituições financeiras e econômicas internacionais, tais quais o Fundo 
Monetário Internacional e o Banco Mundial, como condicionalidades para a concessão de 
empréstimos a Estados que, considerados periféricos sob o prisma geopolítico, passavam 
por crises financeiras e econômicas, ainda que os valores do constitucionalismo global, 
se invocados pelo Poder Judiciário e por Cortes Constitucionais, possam eventualmente 
mitigar o impacto de políticas públicas de origem neoliberal, porém, sem obstrui-las 
(TUSHNET, 2019). 

No Órgão Plenário do Tribunal Constitucional de Portugal, é digna de nota a chamada 
“jurisprudência da crise”, adotada por maioria e centrada (a) no Acórdão n.º 396/2011, 
de 21 de setembro de 2011, sob a relatoria do Conselheiro Joaquim de Sousa Ribeiro, o 
qual não declarou a inconstitucionalidade dos artigos 19, 20 e 21 da Lei n.º 55-A/2010, 
de 31 de dezembro de 2010, a Lei do Orçamento de Estado para 2011, (b) no Acórdão 
n.º 353/2012, de 5 de julho de 2012, sob a relatoria do Conselheiro João Cura Mariano, o 
qual, por sua vez, declarou a inconstitucionalidade, à vista do princípio da igualdade, dos 
artigos 21 e 25 da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro de 2011 (Lei do Orçamento do 
Estado para 2012), excetuada a suspensão do pagamento “dos subsídios de férias e de 
Natal, ou quaisquer prestações correspondentes aos 13.º e, ou, 14.º meses, relativos ao 
ano de 2012”, e (c) no Acórdão n.º 187/2013, de 5 de abril de 2013, sob a relatoria do 
Conselheiro Carlos Alberto Fernandes Cadilha, o qual, a seu turno, com esteio no princípio 
da igualdade, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 29, 31 e 77 da Lei n.º 66-B/2012, 
de 31 de dezembro de 2012, e, arrimado no princípio da proporcionalidade, declarou a 
inconstitucionalidade do artigo 117.º, n.º 1, do mesmo diploma legislativo, todavia, não 
declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da indigitada Lei n.º 66-B/2012, no que 
se refere quer ao seu artigo 187, quer aos seus artigos 27, 45, 78 e 186, nos trechos em que 
modificam os artigos 68, 78 e 85 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares, e aditam o artigo 68.º-A de tal Código (PORTUGAL, 2022a; PORTUGAL, 
2022b; PORTUGAL, 2022c). Por meio de tais arestos, a Corte Constitucional portuguesa, 
provocada a exercitar o controle concentrado de constitucionalidade da legislação fruto 
das medidas de austeridade econômico-financeiro-fiscal em face da crise financeira e 
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econômica do biênio 2007-2008, firmadas mediante sucessivas negociações da República 
Portuguesa com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e Fundo Monetário 
Internacional, mitigou, em parte, os efeitos jurídicos e patrimoniais do pacote legislativo, 
contudo, não a ponto de inviabilizar o Estado português de honrar os acordos celebrados 
com a denominada “Troika”, tendo de erigir construção pretoriana destoante da sua 
própria jurisprudência, a título solução transitória em deferência a matérias legislativas 
de interesse público, no afã de conciliar a interpretação da Constituição portuguesa de 
1976 com a conjuntura econômica, financeira e política enfrentada pelo Governo lusitano 
(PINHEIRO, 2014; TUSHNET, 2019).  

As políticas públicas promanadas do neoliberalismo consubstanciam questão cara 
à América Latina2, em que os efeitos deletérios das medidas administrativas e legislativas 
neoliberais, em particular em virtude do crescimento da desigualdade social, da pobreza e 
da miséria, suscitaram ceticismo, na sociedade civil, endereçado a instituições econômico-
financeiras internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, a acordos de livre comércio 
e à arbitragem internacional na área de investimentos, e, de outra banda, semearam maior 
preocupação com a efetividade dos direitos fundamentais e direitos humanos, do regime 
democrático e do Estado Democrático de Direito (BOGDANDY, 2015).

O constitucionalismo global, para que assuma legitimidade democrática, adquira 
dimensão multicultural, verdadeiramente universalista e congruente com as tessituras sociais, 
econômicas e culturais tanto do Norte Global quanto do Sul Global, e consista em ponto 
de partida para a reconstrução das instituições constitucionais de índole transnacional e 
regional e a alvorada de ordem constitucional global justa, em que prevaleçam a igualdade e a 
democracia substanciais, deve transcender as suas raízes históricas, modeladas pelos valores 
do neoliberalismo e do liberalismo cosmopolita, de forma que não mais se circunscreva à 
tônica nos direitos individuais de matriz liberal e deixe de constituir instrumento discursivo 
da promoção da ideologia neoliberal, da supremacia das relações de mercado, do conceito 
capitalista de propriedade e de relações de poder alicerçadas na hegemonia norte-americana 
e no colonialismo ocidental. Nesse diapasão, cabe ao constitucionalismo global abrir-se 
para novo campo de possibilidades, (a) acolhendo perspectiva crítica ante as limitações 
do liberalismo cosmopolita, as deficiências do paradigma de governança constitucional 
transnacional de orientação neoliberal e os efeitos negativos do neoliberalismo na 
facticidade, tais qual o aumento mundial da desigualdade social, da pobreza e da miséria 
e da degradação ambiental, e (b) pensando alternativas jurídico-constitucionais plausíveis 
de contraponto tanto ao neoliberalismo e ao colonialismo dele corolários, quanto ao 
recrudescimento do autoritarismo na contemporaneidade, fenômeno ilustrado pela 

2  Na América do Sul, o projeto da nova Constituição chilena é uma reação tardia da sociedade civil à pioneira 
constitucionalização de ideologia neoliberal, por meio da Constituição chilena de 1980 (ALEMPARTE, 2022).
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ascensão de movimentos políticos quer de inspiração neofascista, quer de neoliberalismo 
nacionalista, quer de populismo antidemocrático (KOCHI, 2020).

Coerente com essa quadra de procura por novos horizontes hermenêuticos para o 
constitucionalismo global, compulsando-se artigos científicos relacionados à temática do 
constitucionalismo global, veiculados em periódicos internacionais publicados no final da 
década pretérita e no início da década em curso, percebe-se que parcela da comunidade 
acadêmica mundial, por meio da literatura jurídica de língua inglesa, na atualidade, tem 
se mobilizado para agregar diversidade à doutrina do constitucionalismo global e tem se 
valido desse arcabouço teorético para desenvolver análises críticas da interface entre a 
globalização e a evolução do Direito Constitucional. 

4. O CONSTITUCIONALISMO GLOBAL E O DIREITO INTERNACIONAL 
DOS DIREITOS HUMANOS

Um dos caminhos entrevistos, para que o constitucionalismo global continue 
pertinente nos dias atuais, é o da construção de pontos de interseção entre o Direito 
Constitucional e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Nesse passo, discute-
se a formação de estrutura institucional de proteção de direitos humanos calçada no 
constitucionalismo global, a partir do diálogo jurisprudencial entre o Comitê de Direitos 
Humanos das Nações Unidas e Cortes de Proteção Regional dos Direitos Humanos 
(notadamente, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos - TEDH, a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos - Corte IDH e o Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos 
Povos - TADHP) (SANDHOLTZ, 2020). 

Na América Latina, observa-se que a promoção da efetividade dos direitos 
fundamentais, por intermédio da jurisprudência constitucional de Tribunais Constitucionais 
e Supremas Cortes, vê-se robustecida por meio de bloco de constitucionalidade que 
incorpora ao ordenamento jurídico interno ou doméstico normas internacionais, de 
que se destaca, como fonte irradiadora central do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos integrado nas ordens jurídicas nacionais ou plurinacionais latino-americanas, 
a jurisprudência da Corte IDH, fenômeno descrito, pela literatura especializada, como 
“interamericanização”. Nesse panorama, as decisões jurisdicionais do Poder Judiciário e 
das Cortes Constitucionais, por intermédio das quais se fomenta ou alcança a concretude 
de direitos fundamentais (óptica do Direito Constitucional) e direitos humanos (perspectiva 
do Direito Internacional dos Direitos Humanos), tornou, a partir de meados da década 
de 1990, o discurso em prol dos direitos humanos parte da linguagem comum jurídica, 
social e política latino-americana, em especial no tocante às discussões em derredor da 
desigualdade social e da proteção de minorias (BOGDANDY, 2015).
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5. O CONSTITUCIONALISMO GLOBAL E O DIÁLOGO MULTICULTURAL

Lado outro, o constitucionalismo global permanecerá relevante, nesse período de 
multipolaridade, caso continue aberto para o diálogo multicultural. Realça-se a relevância 
de que a globalização do Direito Constitucional seja compreendida para além dos lindes 
tradicionais do constitucionalismo liberal, a fim de que não se assente em ilusória premissa 
de homogeneidade jurídico-cultural e leve em conta, de maneira crítica, (a) fenômenos da 
contemporaneidade que destoam desse modelo, (b) aspectos desconsiderados, pelas teorias 
majoritárias do constitucionalismo global, acerca da diversidade cultural planetária, ou (c) 
situações peculiares da experiência constitucional de determinada ordem jurídica interna 
ou doméstica que podem acarretar repercussão global (EISLER et al., 2022; GEBEYE, 
2021; LANG, JR., 2021; SHAW et al., 2021; SHINAR, 2019; STOPLER, 2019). 

Nessa ordem de ideias, indaga-se a existência de ordens constitucionais semiliberais, 
cujo caso emblemático é o do Estado de Israel, em que elementos do constitucionalismo 
de procedência ocidental, notadamente do sistema anglo-saxônico (common law), coexistem 
com a legislação religiosa de Direito Pessoal e ordem jurídica estruturada nas relações entre 
o aparato estatal e a religião judaica (STOPLER, 2019).

Nesse sentido, acima divisado, de perquirir-se como o constitucionalismo global 
influencia ordens constitucionais forjadas em sistemas culturais e constitucionais diversos 
do modelo ocidental e liberal e, ao mesmo tempo, é por eles influenciado, dentro 
do quadro mais amplo de investigar como valores e compromissos constitucionais 
concorrem e divergem entre si na intimidade das ordens estatais, estuda-se a interação 
entre o constitucionalismo global e a diversidade cultural do Sul Global, exempli gratia, 
em ordens constitucionais da África, da Ásia, da América do Sul, da América Central e 
do Caribe, considerando que o constitucionalismo global, longe de ser mero produto da 
contemporaneidade pós-Guerra Fria, deita suas raízes nas manifestações de mundialização 
e uniformização jurídica ditadas pelos séculos de colonialismo e imperialismo levados a 
cabo pelas potências ocidentais (GEBEYE, 2021).

A par disso, conforme atrás antecipado, o constitucionalismo global também poderá 
manter o seu lugar de fala na atualidade acolhendo linhas de pesquisa sobre experiências 
constitucionais que, conquanto, à primeira vista, pareçam sui generis e, de início, peculiares 
à determinada ordem constitucional interna ou doméstica, podem se tornar, com efeitos 
positivos ou negativos do ponto de vista da efetividade dos direitos fundamentais e direitos 
humanos, do regime democrático e do Estado de Direito, paradigmas reproduzidos por 
outras ordens estatais e se tornar objeto de discussão no plano internacional.

Por exemplo, menciona-se a polêmica em torno da possibilidade de controle de 
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constitucionalidade e da eventual declaração de inconstitucionalidade, pelo Poder Judiciário 
ou por Corte Constitucional, de cláusula insculpida na redação primeva da respectiva 
Carta Magna. Trata-se de  polêmica doutrinal inspirada em acórdão 22 de abril de 2015 
da Sala Constitucional da Suprema Corte de Honduras, o qual, em cotejo com normas 
jusfundamentais da Constituição hondurenha de 1982 e com o plexo normativo do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, decretou a inconstitucionalidade de dispositivos do 
Código Penal e da Constituição (relativamente a tipos penais decorrentes de mandados 
constitucionais de criminalização), por meio dos quais o Direito Positivo impunha a cada 
pessoa natural que viesse a exercer o mandato de Presidente da República de Honduras 
a proibição tanto de estender o mandato em curso quanto de exercer novo mandato de 
Chefe do Poder Executivo, consecutivo ou não, além de expressamente vedar e sancionar 
qualquer forma de apoio, mesmo a título de manifestação de opinião, à extensão do mandato 
presidencial ou à reeleição, consecutiva ou não, do mandatário da Nação (HONDURAS, 
2022a; HONDURAS, 2022b; LANDAU; DIXON; ROZNAI, 2019).

De acordo com o artigo 42 da Constituição hondurenha de 1982, perde-se a 
qualidade de cidadão, entre outras hipóteses, em caso de incitação, promoção ou apoio 
ao continuísmo ou à reeleição do Presidente da República (n.º 5). Por outro lado, o artigo 
239 da mesma Constituição, (a) proíbe o cidadão que tenha desempenhado a Chefia do 
Poder Executivo de novamente atuar como “Presidente ou Vice-Presidente da República”, 
e (b) comina sanções para os que violarem tal mandamento constitucional ou propuserem 
sua alteração e para aqueles que derem apoio para tanto, de forma direta ou indireta, 
prevendo, como penalidade, a perda imediata do respectivo cargo público e a inabilitação, 
por dez anos, para o exercício de qualquer função pública. Já o artigo 374 da referida 
Carta Maior impede a reforma constitucional em relação, entre outras hipóteses, à cláusula 
constitucional do período do mandato presidencial, bem assim à proibição constitucional 
de exercer-se novamente a Presidência da República por quem haja ocupado a Chefia do 
Poder Executivo “a qualquer título” e por aqueles que “não podem ser Presidentes da 
República pelo período subsequente” (HONDURAS, 2022a, tradução livre nossa).

Com efeito, o acórdão 22 de abril de 2015, lavrado pela Sala Constitucional da 
Suprema Corte de Honduras, com foco no Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
declarou a inconstitucionalidade do artigo 330 do Código Penal hondurenho e do 
mandado constitucional de criminalização relacionado àquele tipo penal, insculpido nos 
supracitados artigos 42, n.º 5, e 239 da Constituição hondurenha, a par de haver decretado 
a inconstitucionalidade, de forma parcial, do último parágrafo do artigo 4.º e do artigo 
374, naquilo que guarda relação com os artigos 42, n.º 5, e 239 daquela Lei Fundamental 
(HONDURAS, 2022b). 

Por outro lado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Opinião Consultiva 
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OC-28/21, de 7 de junho de 2021, instada, pela República da Colômbia, a se manifestar sobre 
o instituto da reeleição presidencial indefinida, nos sistemas presidenciais das Américas, 
em cotejo com o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, mediante a 
interpretação dos artigos 1.º, 23, 24 e 32 da Convenção Americana de Direitos Humanos 
de 1969, o Pacto de San José da Costa Rica, do artigo XX da Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem de 1948, do artigo 3.º, alínea d, da Carta da Organização 
dos Estados Americanos de 1948 e da Carta Democrática Interamericana de 2001, concluiu 
que o instituto da reeleição, de caráter indefinido, hoje vigente em Estados da América 
do Sul (Bolívia e Venezuela) e da América Central (Honduras e Nicarágua), afigura-se 
incompatível com os princípios inerentes à democracia representativa e em descompasso, 
principalmente, com a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a 
Convenção Americana de Direitos Humanos (BUCCI, 2021; ORGANIZAÇÃO DOS 
ESTADOS AMERICANOS, 2021).

6. O CONSTITUCIONALISMO GLOBAL E O NOVO LOCUS DO PODER 
CONSTITUINTE

Todavia, para além da importância de que viceje postura crítica e ressignificadora 
na intimidade da dogmática do constitucionalismo global, tendo em mira o pluralismo 
constitucional e cultural e as variadas formas de intercâmbio jurídico-constitucional 
interestatal, transnacional e internacional, afigura-se indispensável a concretude desse 
projeto no campo da vivência política dos povos.

O constitucionalismo global, na qualidade de espaço jurídico para onde se projetam 
princípios de base constitucional e em que eles alcançam envergadura internacional, 
transnacional e interestatal, como resposta funcionalista e pragmática aos fenômenos 
da globalização, da relativização da soberania dos Estados nacionais ou plurinacionais 
e da fragmentação do Direito Internacional, necessita constituir-se no novo locus do 
poder constituinte, de sorte que os povos tenham a oportunidade de realizar a escolha 
política de se assenhorarem desse projeto, para que o processo decisório de jaez político-
constitucional desenvolvido na esfera global adquira legitimidade democrática. Sob esse 
ângulo, deve-se ampliar a participação e o controle popular no que se refere aos processos 
(a) de harmonização do Direito Constitucional Interno ou Doméstico com as balizas do 
Direito Internacional e (b) de criação quer de normas de Direito Internacional de caráter 
ordinário3, quer de normas internacionais secundárias (editadas pelas organizações 

3  Nessa contextura, ordinárias são as normas jurídicas da ordem internacional, tais quais aquelas agasalhadas no Direito 
dos Tratados ou Direito Internacional Consuetudinário, situadas abaixo dos princípios e regras de Direito Internacional 
dotados de estatura constitucional (MURPHY, 2021).
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internacionais) (KOCH, 2021).
É que a questão social inerente ao constitucionalismo global precisa ser equacionada, 

primordialmente, no seio da polis, ou seja, no ambiente dedicado à arena política, o que 
implica expandir-se o espectro contemporâneo da polis, de maneira que abranja não apenas 
a esfera doméstica ou interna do Estado nacional ou plurinacional, mas também o campo 
das relações jurídicas transnacionais lato sensu, seja o espaço das relações interestatais ou 
intergovernamentais, seja o espaço supranacional, este composto por Estados-membros 
e cidadãos, ilustrado pelo artigo 10 do Tratado da União Europeia, mais conhecido 
como Tratado de Maastricht, de 7 de fevereiro de 1992, que, em seu Título II, intitulado 
“Disposições relativas aos princípios democráticos”, confere tanto aos Estados-membros, 
via Conselho Europeu, quanto aos cidadãos, via Parlamento Europeu, a participação no 
modelo de democracia representativa da União Europeia (artigo 10, n.º 1 e n.º 2), clarificando 
o direito de cada cidadão da UE de “participar na vida democrática da União” (artigo 10, 
n.º 3) e preconizando que as decisões do bloco devem ser “tomadas de forma tão aberta e 
tão próxima dos cidadãos quanto possível” (artigo 10, n.º 3). O deslocamento da polis para 
a seara jurídica supranacional importa o compartilhamento de responsabilidades entre os 
seus integrantes, demarcando-se a divisão de atribuições entre os Estados-membros e os 
cidadãos ou as coletividades que compõem aquele locus, a fim de que todos tenham papéis 
bem delimitados e estabeleçam entre si relações ativas, para além de funções meramente 
protocolares e simbólicas ou condutas passivas (RIEDER, 2022; UNIÃO EUROPEIA, 
2022). 

Embora a União Europeia seja pioneira no estabelecimento de modelos 
constitucionais de democracia representativa de dimensão supranacional, é no âmago 
de bloco europeu em que grassa a crise de legitimidade constitucional, à proporção que 
as instituições supranacionais europeias assumem existências próprias, deslocadas da 
sociedade civil, fenômeno atravessado pelos pontos de convergência e divergência entre as 
instituições supranacionais e nacionais (ilustrada pela interação entre a função jurisdicional 
de cunho nacional e aquela desincumbida pelas autoridades judiciais supranacionais 
europeias) e lógicas de racionalidade que conflitam entre si (ad exemplum, o entrechoque 
das forças sociais e políticas com os ditames do mercado) (GOLDONI, 2018).  

A autoridade, na tessitura das instituições de governança global (internacionais, 
regionais, transnacionais e supranacionais), deve não apenas (a) agir em harmonia com 
valores imanentes à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos, à equidade e à justiça 
e às demais matérias passíveis de serem consideradas de interesse público e endereçadas 
ao bem comum e (b) contemplar requisitos procedimentais e processuais relacionados ao 
controle, à fiscalização e à responsabilidade, mas também (c) atender a padrões democráticos 
e transparentes na lida com contestações tanto surgidas na intimidade organizacional 
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quanto oriundas de atores externos, em que se incluem a permissão a contestações, o seu 
acolhimento e a formulação de respostas a elas (MENDE, 2021; TRAISBACH, 2021).

7. CONCLUSÃO

Percebeu-se que o constitucionalismo global, para que assuma legitimidade 
democrática, adquira dimensão, multicultural, verdadeiramente universalista e congruente 
com as tessituras sociais, econômicas e culturais tanto do Norte Global quanto do Sul 
Global, e consista em ponto de partida para a reconstrução das instituições constitucionais 
de índole transnacional e regional e a alvorada de ordem constitucional global justa, em 
que prevaleçam a igualdade e a democracia substanciais, deve transcender as suas raízes 
históricas, modeladas pelos valores do neoliberalismo e do liberalismo cosmopolita, de 
forma que não mais se circunscreva à tônica nos direitos individuais de matriz liberal e deixe 
de constituir instrumento discursivo da promoção da ideologia neoliberal, da supremacia 
das relações de mercado, do conceito capitalista de propriedade e de relações de poder 
alicerçadas na hegemonia norte-americana e no colonialismo ocidental. 

Na esteira, constatou-se que cabe ao constitucionalismo global abrir-se para novo 
campo de possibilidades, (a) acolhendo perspectiva crítica ante as limitações do liberalismo 
cosmopolita, as deficiências do paradigma de governança constitucional transnacional 
de orientação neoliberal e os efeitos negativos do neoliberalismo na facticidade, tais qual 
o aumento mundial da desigualdade social, da pobreza e da miséria e da degradação 
ambiental, e (b) pensando alternativas jurídico-constitucionais plausíveis de contraponto 
tanto ao neoliberalismo e ao colonialismo dele corolários, quanto ao recrudescimento do 
autoritarismo na contemporaneidade, fenômeno ilustrado pela ascensão de movimentos 
políticos quer de inspiração neofascista, quer de neoliberalismo nacionalista, quer de 
populismo antidemocrático.

Notou-se que um dos caminhos entrevistos, para que o constitucionalismo 
global continue pertinente nos dias atuais, é o da construção de pontos de interseção 
entre o Direito Constitucional e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Nesse 
passo, discute-se a formação de estrutura institucional de proteção de direitos humanos 
calçada no constitucionalismo global, a partir do diálogo jurisprudencial entre o Comitê 
de Direitos Humanos das Nações Unidas e Cortes de Proteção Regional dos Direitos 
Humanos (notadamente, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos - TEDH, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos - Corte IDH e o Tribunal Africano dos Direitos do 
Homem e dos Povos - TADHP). 

Observou-se, por outro lado, que o constitucionalismo global permanecerá 
relevante, nesse período de multipolaridade, caso continue aberto para o diálogo 
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multicultural. Realça-se a relevância de que a globalização do Direito Constitucional seja 
compreendida para além dos lindes tradicionais do constitucionalismo liberal, a fim de que 
não se assente em ilusória premissa de homogeneidade jurídico-cultural e leve em conta, 
de maneira crítica, (a) fenômenos da contemporaneidade que destoam desse modelo, (b) 
aspectos desconsiderados, pelas teorias majoritárias do constitucionalismo global, acerca 
da diversidade cultural planetária, ou (c) situações peculiares da experiência constitucional 
de determinada ordem jurídica interna ou doméstica que podem acarretar repercussão 
global. 

Inferiu-se (nesse trilhar de perquirir-se como o constitucionalismo global influencia 
ordens constitucionais forjadas em sistemas culturais e constitucionais diversos do modelo 
ocidental e liberal e, ao mesmo tempo, é por eles influenciado, dentro do quadro mais 
amplo de investigar como valores e compromissos constitucionais concorrem e divergem 
entre si na intimidade das ordens estatais) a importância de que seja examinada a interação 
entre o constitucionalismo global e a diversidade cultural do Sul Global, exempli gratia, 
em ordens constitucionais da África, da Ásia, da América do Sul, da América Central e 
do Caribe, considerando que o constitucionalismo global, longe de ser mero produto da 
contemporaneidade pós-Guerra Fria, deita suas raízes nas manifestações de mundialização 
e uniformização jurídica ditadas pelos séculos de colonialismo e imperialismo levado a 
cabo pelas potências ocidentais.

Assinalou-se que o constitucionalismo global também poderá manter o seu lugar 
de fala na atualidade acolhendo linhas de pesquisa sobre experiências constitucionais que, 
conquanto, à primeira vista, pareçam sui generis e, de início, peculiares à determinada ordem 
constitucional interna ou doméstica, podem se tornar, com efeitos positivos ou negativos 
do ponto de vista da efetividade dos direitos fundamentais e direitos humanos, do regime 
democrático e do Estado de Direito, paradigmas reproduzidos por outras ordens estatais e 
se tornar objeto de discussão no plano internacional.

Acentuou-se que, para além da necessidade de que viceje postura crítica e 
ressignificadora na intimidade da dogmática do constitucionalismo global, tendo em 
mira o pluralismo constitucional e cultural e as variadas formas de intercâmbio jurídico-
constitucional interestatal, transnacional e internacional, afigura-se indispensável a 
concretude desse projeto no campo da vivência política dos povos.

Enfatizou-se que o constitucionalismo global, na qualidade de espaço jurídico para 
onde se projetam princípios de base constitucional e em que eles alcançam envergadura 
internacional, transnacional e interestatal, como resposta funcionalista e pragmática 
aos fenômenos da globalização, da relativização da soberania dos Estados nacionais ou 
plurinacionais e da fragmentação do Direito Internacional, impende constituir-se no novo 
locus do poder constituinte, de sorte que os povos tenha a oportunidade de realizar a 
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escolha política de se assenhorarem desse projeto, para que o processo decisório de jaez 
político-constitucional desenvolvido na esfera global adquira legitimidade democrática. 
Sob esse ângulo, deve-se ampliar a participação e o controle popular no que se refere aos 
processos (a) de harmonização do Direito Constitucional Interno ou Doméstico com as 
balizas do Direito Internacional e (b) de criação quer de normas de Direito Internacional de 
caráter ordinário (infraconstitucional), quer de normas internacionais secundárias (editadas 
pelas organizações internacionais).

Ressaltou-se que a questão social inerente ao constitucionalismo global precisa ser 
equacionada, primordialmente, no seio da polis, ou seja, no ambiente dedicado à arena 
política, o que implica expandir-se o espectro contemporâneo da polis, de maneira que 
abranja não apenas a esfera doméstica ou interna do Estado nacional ou plurinacional, 
mas também o campo das relações jurídicas transnacionais lato sensu, seja o espaço das 
relações interestatais ou intergovernamentais, seja o espaço supranacional, este composto 
por Estados-membros e cidadãos. Resplendeu-se que o deslocamento da polis para a 
seara jurídica supranacional importa o compartilhamento de responsabilidades entre os 
seus integrantes, demarcando-se a divisão de atribuições entre os Estados-membros e os 
cidadãos ou as coletividades que compõem aquele locus, a fim de que todos tenham papéis 
bem delimitados e estabeleçam entre si relações ativas, para além de funções meramente 
protocolares e simbólicas ou condutas passivas. 

Ponderou-se que a autoridade, na tessitura das instituições de governança global 
(internacionais, regionais, transnacionais e supranacionais), deve não apenas (a) agir em 
harmonia com valores imanentes à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos, 
à equidade e à justiça e às demais matérias passíveis de serem consideradas de interesse 
público e endereçadas ao bem comum e (b) contemplar requisitos procedimentais e 
processuais relacionados ao controle, à fiscalização e à responsabilidade, mas também (c) 
atender a padrões democráticos e transparentes na lida com contestações tanto surgidas 
na intimidade organizacional quanto oriundas de atores externos, em que se incluem a 
permissão a contestações, o seu acolhimento e a formulação de respostas a elas.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é verifi-

car como os avanços tecnológicos promovem o 
direito fundamental de acesso à justiça. Esse tema 
se justifica, pois, atualmente, com as mudanças 
implementadas pela globalização, entende-se 
que, caso o Poder Judiciário seja modernizado, 
é possível que mais cidadãos obtenham acesso 
ao mesmo e que se obtenha de forma mais cé-
lere e efetiva o devido provimento jurisdicional. 
Para explorar esse tema, utilizou-se do método 
hipotético-dedutivo, a pesquisa bibliográfica e 
documental e dados oficiais, apreciados de forma 
qualitativa sobre a informatização no Judiciário. 
Conclui-se que os meios tecnológicos de fato 
franquearam o maior acesso à justiça a população, 
além de acelerar consideravelmente o término das 
lides, em especial considerando o juízo 100% di-
gital e outras resoluções do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). 
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ABSTRACT
The objective of  the present work is to verify 

how technological advances promote the fundamental 
right of  access to justice. This theme is justified 
because, currently, with the changes implemented by 
globalization, it is understood that, if  the Judiciary is 
modernized, it is possible for more citizens to obtain 
access to it and to obtain the due provision more 
quickly and effectively. jurisdictional. To explore this 
theme, we used the hypothetical-deductive method, 
bibliographic and documentary research and official 
data, qualitatively appreciated on computerization in 
the Judiciary. It is concluded that technological means 
have in fact given the population greater access to justice, 
in addition to considerably accelerating the termination 
of  disputes, especially considering the 100% digital 
judgment and other resolutions of  the National Council 
of  Justice (CNJ).
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Summary: 1. Introduction. 2. The evolution and limitations of access to justice. 3. Technology as an effective 
tool for the access to justice. 3.1 Technological challenges in the universalization of the right to Access to Justice. What to 
expect from future events? 4. Final considerations. 5. References.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, o direito fundamental de acesso à justiça está assegurado de forma mais 
ampla e irrestrita, protegendo todos os cidadãos, e garantindo sua dignidade na Consti-
tuição Federal Brasileira de 1988, estabelecendo no seu artigo 5ª, inciso XXXV, que “a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 
1988).

A implementação dos direitos constitucionais já positivados é fundamental para 
o avanço das políticas de transformação da realidade dos indivíduos visando alcançar o 
projeto de sociedade idealizado por nossa constituição. É obrigação do Estado brasileiro 
providenciar a universalização desses direitos fundamentais a todos os seus cidadãos. A 
sociedade evoluiu e novas necessidades foram surgindo com impactos no conceito de 
acesso à justiça.

Considerado um pilar do Estado Democrático de Direito, ainda, na atualidade, 
existem muitos obstáculos para efetivação do direito de acesso à justiça aos cidadãos 
brasileiros, tais como a morosidade da decisão judicial, o alto custo da prestação juris-
dicional, a grande quantidade de processos e a falta de estrutura nos tribunais. Como se 
vê, na prática, tais obstáculos impedem o acesso à justiça, eis que, por exemplo, a moro-
sidade judicial acaba fazendo um pleito perder seu sentido; um indivíduo que precisa de 
auxílio previdenciário para necessidades básicas e sua demanda leva vários anos para ser 
solucionada, quando ocorrer pode já ser tarde demais. Ou, caso haja um custo elevado 
para se ingressar na lide, indivíduos de baixo poder econômico dificilmente procurariam 
o judiciário, em razão de sua hipossuficiência.

Neste contexto, é objetivo do estudo verificar se o emprego de novas tecnologias 
poderia aprimorar o acesso à justiça. 

Para o enfrentamento do tema, o trabalho foi divido em duas partes. A primeira 
parte busca conceituar o “acesso à justiça” em si e sua evolução histórica, eis que sua 
definição será essencial para o objeto da pesquisa. Uma vez conceituado o assunto, ain-
da nesta primeira parte, buscou-se detalhar quais obstáculos, do passado e do presente, 
obstam o efetivo acesso à justiça.

Com os obstáculos definidos, a segunda parte busca revelar quais são os meios 
usados pelo Estado para promover o direito fundamental discutido, entre eles, os Juiza-
dos Especiais, a Justiça Gratuita, a advocacia pro bono e a Defensoria Pública. Tais insti-
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tutos acabam por atenuar as problemáticas mencionadas no primeiro tópico, entretanto, 
muitas delas permanecem. Igualmente, como outra forma de acesso à justiça, destacam-
se os institutos da conciliação e mediação, diferentes entre si, principalmente, pelo vín-
culo entre as partes e a arbitragem, que é uma forma de um terceiro decidir o processo, 
em razão de poderes oriundos da vontade das partes.

Também são foco de análise as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
como o juízo 100% digital, o processo eletrônico e outras Resoluções do CNJ que bus-
cam melhorar o acesso à justiça, ponderando também, a situação dos excluídos digitais, 
isto é, de que forma estes também poderiam ser incluídos.

2. A EVOLUÇÃO E OS LIMITES DO ACESSO À JUSTIÇA

O acesso à justiça evoluiu de forma gradual, acompanhando as transformações da 
sociedade. Com a evolução histórica da humanidade em diversos setores com o passar 
do tempo, novas necessidades foram surgindo e com isso também ocorreram muitos 
avanços no conceito de acesso à justiça. Dessa forma, conceituar o acesso à justiça se 
tornou tarefa bastante difícil diante da importância alcançada por essa garantia, hoje 
considerado um pilar do Estado Democrático de Direito.

Não é possível estabelecer exatamente quando surgiu o direto de acesso à justiça, 
no entanto, há indícios dele no século 17 A.C. no código de Hamurábi, no qual o indiví-
duo interessado em resolver um impasse poderia ser ouvido pelo soberano que, por sua 
vez, teria o poder de pôr fim ao litígio (NUNES, 2017, p.80 e CASTRO, 2007, pp.11-17).

Continuando esse quadro histórico até o século XVII, o conceito de justiça era 
diferente do sentido atual. Isso porque, durante a monarquia absolutista, o acesso à 
justiça se resumia à figura do monarca. Exemplo disso é que no contexto pátrio, antes 
da constituição de 1824, os processos eram julgados pelos próprios reis, que faziam as 
vezes de magistrado, julgando os processos em conformidade com seus interesses e os 
da burguesia (CARDOSO, 2007), sendo possível afirmar que algo semelhante ocorria no 
reinado de Luís XIV na França (CASTRO, 2007).

Somente depois da Revolução Francesa, surge a separação dos poderes e a ele-
vação da lei a um patamar absoluto, isso com o objetivo de evitar que a vontade de um 
indivíduo comandasse a Justiça (MARINONI, 2008, p.31). 

Nesse período inicial do Estado Liberal, o juiz exprimia apenas a vontade do legis-
lador, sendo sua atuação limitada a reproduzir fielmente as palavras expressas na lei ou, 
no máximo, tentar buscar a vontade do legislador (MARINONI, 2008, p.37).

Posteriormente, o conceito de acesso à justiça, nos séculos XVIII e XIX, era vis-
to como um direito natural, competindo ao Estado mantê-lo meramente evitando seu 
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descumprimento, ou seja, o governo agia de modo passivo, sem a preocupação de dispo-
nibilizar o serviço a todos. Assim, era tido apenas como o direito formal do indivíduo, 
no qual ele poderia contestar ou propor uma ação. (CAPPELLETTI e GARTH, 1988). 

A visão individualista dos direitos alterou-se à medida que as sociedades Laissez-
faire se expandiram, eis que, com elas, as relações e ações se tornaram mais coletivas, 
fazendo surgir conceitos diferentes sobre os direitos e deveres na sociedade. Em razão 
disso, o papel do Estado passa a ser ativo, agora visando garantir o usufruto do direito 
de ação (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 11).

Nesse tempo, o direito ao acesso efetivo à justiça teve sua importância elevada, afi-
nal, sem uma forma de reivindicar direitos, seria inútil ser titular deles. O acesso à justiça 
passa a ser encarado como o mais básico dos direitos humanos de um sistema jurídico 
moderno e igualitário (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 12). Por tal razão, ele foi 
elevado ao patamar de princípio, passando a ser um objetivo a ser alcançado na sociedade 
e dever do Estado de implementar (CÂMARA, 2019, p. 44).

A consagração da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948, 
deu projeção mundial aos direitos fundamentais do homem, passando a ter um caráter 
universal, inalienável e irrevogável. Com a Convenção Americana de Direitos Humanos 
(CADH) em 1969, também conhecida como Pacto São José da Costa Rica, esses direitos 
foram efetivamente consolidados. Inspiraram modernas constituições no mundo todo, 
buscando alcançar a dignidade humana de forma plena. 

Ao ser tutelado pelos principais documentos legislativos da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), tais como leis internacionais, convenções e tratados multilaterais, o 
acesso à justiça ajuda a promover o desenvolvimento social e econômico, a paz e a segu-
rança internacional. Este direito humano fundamental chama a atenção pela importância 
no apoio e no reconhecimento de outros direitos essenciais pelas nações que integram a 
sociedade internacional.

No Brasil, o acesso à justiça está relacionado ao processo judicial, podendo ser 
visto como o acesso ao Poder judiciário. Contudo, o conceito vai além da seara proces-
sual. Nessa acepção, o acesso à justiça está intimamente ligado ao direito de ação que 
pode ser conceituado, em sentido amplo, como o direito a “todos assegurado, de atuar 
em juízo, exercendo posições ativas ao longo de todo o processo, a fim de postular tutela 
jurisdicional.” (CÂMARA, 2019, p. 80)

Logo, retoma-se ao acesso à justiça como a busca de um valor de justiça pela 
sociedade e a efetivação de direitos (RODRIGUES, 1994, p.28). Nesse sentido, pode-se 
encarar o acesso à justiça como um supraprincípio, leia-se, como uma síntese de “todos 
os princípios e garantias do processo” (DINAMARCO, 1988, p. 304)

Apesar dos progressos mostrados anteriormente, ainda existem empecilhos no 
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acesso à justiça. Cappelletti e Garth (1988) destacam três: “custas judiciais”, “possibili-
dades das partes” e “problemas especiais aos interesses difusos”.

O primeiro se relaciona às despesas necessárias para um processo judicial. O Es-
tado tem sua parcela com o pagamento de juízes e pessoal auxiliar e as partes com ho-
norários para os advogados e outras custas judiciais. Esta é uma barreira significativa, 
especialmente, quando se fala do ônus da sucumbência, determinando ao vencido não 
somente os custos da sua parte, mas também a parte do vencedor do processo. Muitas 
vezes esses custos não podem nem ser calculados antes do seu início (CAPPELLETTI 
e GARTH, 1988).

Rodrigues (1994) chama essa barreira de “desigualdade socioeconômica”, ressal-
tando a disparidade na distribuição da renda e a carência de recursos da maioria da po-
pulação brasileira, por exemplo. Consoante uma pesquisa do IBGE de 2017, observa-se 
que 10% da população concentra 43,3% do rendimento domiciliar total per capita do 
país que foi de 263,1 bilhões. O índice de atendimento e coleta de esgoto indica que 
somente 55% dos brasileiros possuem esgotamento sanitário adequado (SNIS, 2020).

Este é, talvez, o obstáculo mais grave para o acesso efetivo à justiça. Todos são 
iguais e possuem os mesmos direitos, mas esse direito não se concretiza devido às dife-
renças sociais, culturais e econômicas encontradas, sendo mais graves quanto maior as 
diferenças entre as partes (RODRIGUES, 1994). “Qualquer tentativa realística de en-
frentar os problemas de acesso deve começar por reconhecer esta situação: os advogados 
e seus serviços são muito caros” (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 18). Quando o 
processo é realizado, nas palavras do literato, como uma “pequena causa”, essa barreira 
pode ser ainda maior, pois os custos podem ser maiores do que os valores recebidos com 
a vitória do processo. 

Apesar de os autores utilizarem o termo “pequena causa”, este acaba por reduzir 
a importância das demandas que nele tramitam. Nesses termos, é melhor a redação dada 
pela lei n.º 9.099/95, que usa o termo “Juizados Especiais”, isso porque não cabe ao 
legislador definir qual causa é “pequena” ou “grande”

Outro elemento importante é o tempo. À medida que o processo demora em 
sua conclusão os custos aumentam para as partes, fazendo os desfavorecidos economi-
camente desistirem das causas ou aceitarem acordos injustos. “A Convenção Europeia 
para Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais reconhece explicita-
mente, no artigo 6º, parágrafo 1º que a Justiça que não cumpre suas funções dentro de 
‘um prazo razoável’ é, para muitas pessoas, uma Justiça inacessível” (CAPPELLETTI e 
GARTH, 1988, p. 21).

No obstáculo “possibilidades das partes”, Cappelletti e Garth (1988, p. 21), citam 
as “vantagens e desvantagens básicas para determinados litigantes”. Os recursos finan-
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ceiros que algumas pessoas ou organizações dispõem é uma vantagem, pois podem pagar 
o processo, bem como sua demora na conclusão. Fato que implica, inclusive, na forma 
como são apresentados os argumentos da parte.

Nesse contexto, existe a “capacidade jurídica” relacionada às diferenças de edu-
cação e meio, em que a pessoa precisa reconhecer que possui um direito. Percebe-se 
que algumas informações são compreendidas, mas outras não são claras, acarretando o 
desconhecimento jurídico que impede de reconhecer, por parte do cidadão, o próprio di-
reito e formas de agir sobre ele. Então, ele não recorre ao sistema judiciário ou nem sabe 
como fazê-lo. Além disso, é possível verificar que indivíduos que possuem maior contato 
com os processos têm vantagem por compreender como funcionam (CAPPELLETTI e 
GARTH, 1988, p. 22).

“Direito à informação” é o nome referido por Rodrigues (1994) ao falar desse 
tema. Acrescenta que no Brasil existe desconhecimento sobre a legislação e os direitos 
básicos, bem como dos instrumentos processuais que os garantem. Os meios de comuni-
cação, a educação e a falta de instituições que possam realizar esse trabalho de orientação 
jurídica são citadas como elementos importantes nesse contexto. Tanto para esclarecer 
sobre os direitos e possíveis formas de os reivindicar, como para fomentar a busca pela 
cidadania e respeito a esses direitos.

Já os “problemas especiais dos interesses difusos” estão ligados ao alto custo do 
processo, caso apenas um particular ingresse na lide e, em uma ação coletiva, encontra-se 
dificuldade em agrupar pessoas suficientes para que seja significante. Logo, a gestão des-
se tipo de interesse vai ao Estado que nem sempre protege realmente o interesse público 
(CAPPELLETTI e GARTH, 1988).

Assim, é possível aferir que, no passado, os obstáculos ao acesso à Justiça con-
fundem-se com as fases de soluções práticas para a temática: a) No primeiro momento, 
sequer existia legislação processual prevendo a assistência jurídica gratuita, motivo pelo 
qual, o indivíduo teria de depender da advocacia pro bono ou pagar os elevados custos 
de um advogado. b) Outrossim, um rito para um processo mais célere de causas menos 
complexas, não existia, o que obstava um provimento jurisdicional rápido; c) Ademais, 
inexistia um mecanismo processual, como a Lei da Ação Civil Pública atual, para tutelar 
os interesses difusos, de modo que estes, em razão de sua falta de organização, deixavam 
de ser exercidos; d) Menciona-se também a ausência de outras formas de solução de 
conflitos além da judicial, como a conciliação, mediação e arbitragem (CAPPELLETTI 
e GARTH, 1988).

Atualmente, diversos desses problemas apontados foram solucionados ainda que 
em parte, a exemplo do advento da Lei dos Juizados Especiais.

Surgem os problemas atuais para o acesso à justiça, entre eles (RODRIGUES, 
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1994): a) Crise vivenciada pelo Poder Judiciário que enfrenta “problemas estruturais e 
históricos”, como a “morosidade existente na prestação jurisdicional; a carência de re-
cursos materiais e humanos; a ausência de autonomia efetiva em relação ao Executivo e 
ao Legislativo” (RODRIGUES, 1994, p. 46); b) Falta de “assistência jurídica preventiva e 
extrajudicial”, pois determinados locais ainda não possuem instituições para realizar esse 
serviço (RODRIGUES ,1994, p. 50); c) “Fatores simbólicos”, em que há um distancia-
mento do magistrado e a pessoa simples que busca o sistema de justiça. Há uma tradição 
cultural, a qual superioriza o primeiro e o segundo percebe esse sistema como inacessível 
(RODRIGUES ,1994, p. 50p. 49).

Existe ainda um elemento que complica o enfrentamento desses obstáculos: eles 
não podem ser eliminados um de cada vez, pois se relacionam entre si e melhorias em 
uma das barreiras pode levar a um prejuízo em outra (CAPPELLETTI e GARTH, 1988).

Por outro lado, Rodrigues (1994, p. 51) afirma que parte dos problemas citados 
podem ser solucionados ou atenuados por meio da “adoção de instrumentos processuais 
adequados, ou da interpretação finalística e sistemática dos já existentes”. 

Esses instrumentos processuais consistem no próprio legislador, ao disciplinar a 
sistemática do processo, acabar por restringir ou ampliar àqueles que obterão o devido 
provimento jurisdicional. Nas palavras do autor: “o acesso à justiça é problema também 
ligado à abertura de vias de acesso ao processo, tanto para a postulação de provimentos, 
como para a resistência” (RODRIGUES, 1994, p. 29). Nesse sentido, menciona a Lei 
9.099/95, o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor, entre outros 
instrumentos processuais (RODRIGUES, 1994, pp. 53 a 75).

Porém, em relação à desigualdade socioeconômica, não há meios do direito para 
tal. Ele sugere, na verdade, a criação de meios gratuitos de acessar a assistência jurídica 
e ao Poder Judiciário.

Contudo, sem a possibilidade de ser representado no processo por um defensor 
habilitado de nada adiantaria a legislação acima, motivo pelo qual a Constituição de 1988 
também disciplinou a criação da Defensoria Pública, instituição que é “essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudi-
cial, integral e gratuita, aos necessitados” (BRASIL, 1994).

Por fim, destaca-se que a advocacia pro bono em conjunto com a entidade acima, 
é instrumento relevante para abrir as vias do judiciário à população em geral, sendo, in-
clusive, disciplinada expressamente no art. 30 do Código de Ética e disciplina da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB, 2015, p. 18).
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3. A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA EFICAZ DE ACESSO À JUSTIÇA 

Os estudiosos do direito apontam três gerações ou dimensões de direitos funda-
mentais: a primeira, associada às liberdades negativas e aos direitos políticos; a segunda, 
relativa aos direitos econômicos e sociais, e uma terceira ligada à ideia de direitos de 
fraternidade (PORTELLA, 2015).

Ocorre que, conforme Paulo Bonavides, há uma quarta geração de Direitos Hu-
manos, que é relacionada aos direitos de globalização, à democracia, à informação e ao 
pluralismo (PORTELLA, 2015). Nesse sentido, na modernidade, é evidente que a melhor 
forma de se obter informações é por meio da tecnologia, em especial, mídias digitais, 
daí a importância de se reconhecer as novas tecnologias como um direito fundamental.

Tamanha é sua pertinência que um Relatório das Nações Unidas reconheceu a 
internet como um direito fundamental, eis que essencial meio de comunicação e, portan-
to, imprescindível para a promoção da liberdade de expressão e da democracia (ONU, 
2011),  inclusive, obstar o acesso à internet ofende o art. 19 da DUDH (CAZELATTO 
e MORENO, 2016).

Nesse sentido, menciona-se o aludido artigo (ONU, 1948): “Todo ser humano 
tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem 
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 
quaisquer meios e independentemente de fronteiras.”

No século XXI, passando pela globalização, destacamos o avanço político do Bra-
sil. Nesse contexto, novos aspectos entraram em cena, como a preocupação com o meio 
ambiente e poluição, segurança pública, mobilidade urbana, entre outros. O judiciário 
brasileiro não conseguiu acompanhar o crescimento da sociedade de uma forma geral e, 
paralelamente, faltam investimentos em diversos setores, criando um campo fértil para 
novos conflitos que deságuam no Poder Judiciário.

Corroborando esse entendimento, Ferreira (2005, p. 91) aponta que “a deficiente 
estrutura do Estado, inadequada para atender às suas finalidades, gera litígios ou lides 
em número avassalador, sobrecarregando o Poder Judiciário e estendendo-lhe as conse-
quências da crise do Estado”

Verificam-se algumas defasagens que atingem o poder judiciário: a) Fatores cul-
turais, que levam a população a acreditar que o magistrado é uma figura muito distante 
da realidade social; b) O sistema legislativo é confuso e ineficaz, isso porque muitas leis 
são promulgas sem levar em conta sua eficácia ou possibilidade de execução, leia-se, há 
uma mentalidade do legislador em tentar solucionar os problemas sociais somente pela 
lei escrita; c) O sistema processual acaba por perpetuar a lide para a eternidade, eis que é 
possível se impetrar um amplo leque de recursos e incidentes processuais que redundam 
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na morosidade do processo, isso porque, o sistema judicial pátrio permite que em muito 
se ultrapasse o duplo grau de jurisdição; e d) Há um número aquém de juízes para a alta 
demanda social (FERREIRA, 2005).

Sintetizando esses problemas, há uma pesquisa realizada com os próprios ma-
gistrados, os quais entendem que a crise acima se dá pela “carência de recursos mate-
riais, aliados ao excesso de trabalho e ao anacronismo do direito processual que favore-
ce recursos protelatórios e aumenta o tempo de tramitação de um determinado feito” 
(VIANNA et al., 1997, p. 277). Igualmente, cerca de 72,9% dos entrevistados entendem 
que os problemas acima se dão em razão de o Judiciário não ter se modernizado, fato 
esse que resultou em uma justiça lenta e custosa (FERREIRA, 2005).

Logo, em que pese o avanço da globalização que resultou no acesso à tecnologia 
ser reconhecido como um direito fundamental, observa-se que o Judiciário, em si, pouco 
fez para acompanhar essa demanda, razão pela qual, novos problemas ligados à ausência 
de mídias digitais no judiciário emergiram.

3.1 Desafios tecnológicos na universalização do direito de Acesso à Justiça. O que 
esperar das ondas futuras?

A chamada primeira onda visa uma assistência judiciária gratuita, garantindo o 
acesso à justiça àqueles que necessitam do amparo jurídico não podem arcar com as cus-
tas judiciais e os honorários. O que se pretende nesse primeiro movimento é que todos os 
cidadãos, independente da sua situação econômica, tenham acesso à tutela jurisdicional. 
Na chamada segunda onda, essa tutela dos direitos é ampliada, uma vez que passou a 
haver uma preocupação com a proteção dos interesses difusos e coletivos da sociedade, 
ampliando aquela visão individualista proposta no movimento anterior. Nesse sentido, 
a fim de exemplificar esse momento, podemos destacar a ferramenta da Ação Civil Pú-
blica.

No último movimento, considerada a terceira onda, a visão do acesso e a repre-
sentação em juízo é vista sob uma nova concepção, agora de forma mais ampla. Perce-
beu-se que a submissão do conflito a tutela do Estado, já não é suficiente para a pacifi-
cação social, é preciso aprimorar essa prestação jurisdicional, melhorar o aparelhamento 
do Estado, além de investir em meios alternativos para solução de conflitos.

Sem perder o tema central deste texto, destaca-se que as novas tecnologias no âm-
bito do processo judicial, como forma de ampliação ao acesso à Justiça, estão inseridas 
na terceira onda, uma vez que visam aprimorar, dar efetividade à prestação jurisdicional. 
É preciso olharmos com novos olhos para a visão de acesso à justiça defendida na pri-
meira onda, uma vez que a grande demanda de conflitos fez com que fosse necessário 
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pensarmos em novos métodos para garantirmos o direito material de forma efetiva.
Nesses termos, atualmente, vive-se o que se chama de 4ª Revolução Industrial. 

Explica-se. A primeira revolução industrial ocorreu na segunda metade do século XVIII 
na Inglaterra, tendo sido marcada pelo fato de substituir mão de obra humana por má-
quinas. Ocorre que, no século XXI, vive-se o que se chama de 4ª Revolução Industrial, 
consistente no uso, entre outras, de BIG DATA e a Internet. (CARDOSO, 2016)

No bojo dessas inovações, desponta, sem dúvida, a Internet, a qual promove a 
conexão de dados e mensagens, por meio de um protocolo comum, entre usuários, enti-
dades públicas e privadas de todo o planeta.

Tendo em vista o quadro acima, o Direito então deverá se adaptar a essa nova 
realidade, utilizando-se agora dessas novas tecnologias para promover seus institutos. 
Em outras palavras, deverá utilizar a conexão promovida pela Internet para promover 
o andamento processual, o que já vem sendo feito por iniciativas, como o juízo 100% 
digital e outras que serão citadas à frente (CARDOSO, 2016).

Dessa forma, é possível afirmar que o processo eletrônico e qualquer outra tec-
nologia utilizada como instrumento para a prática de um ato processual, visa a prestação 
de uma justiça mais simples e acessível ao jurisdicionado. Podemos afirmar, também, 
que visa a facilitação no acompanhamento do trâmite processual de modo a buscar os 
parâmetros necessários à razoável duração do processo.

Sobre a possibilidade de uso dessas novas tecnologias, observa-se que, no mundo, 
mais de 65% da população já tem acesso à internet. No Brasil, em 2021, o número de 
domicílios que tinham acesso à internet era de 90%, montante maior que em 2019, que 
eram  84% dos domicílios (IBGE, 2022). Completa o quadro, a pesquisa da Agência 
Nacional de Telefonia (Anatel), a qual constatou que há 252,8 milhões de telefones ati-
vos no país em 2021, número maior que a população brasileira (ARAÚJO, GABRIEL E 
PORTO, 2022).

Nesse sentido, já existem diversas iniciativas do poder judiciário para a implemen-
tação da Justiça 4.0, como o Portal de Serviços do Poder Judiciário, que visa permitir 
que qualquer pessoa cadastrada possa consultar o andamento do processo, bem como 
peticionar nas ações judiciais, por meio de um login único (CONJUR, 2022).

Há também a resolução CNJ 337/2020, que instituiu a videoconferência no sis-
tema judiciário e a resolução CNJ 354/2020, que permite o cumprimento de certos 
atos processuais e ordens judiciais pela via digital. Nessa esteira, é possível que todos 
os atos processuais ocorram por meio eletrônico e remoto, em razão da Resolução CNJ 
345/2020, que instituiu o juízo 100% digital, o qual já abrangeu cerca de 50% do Judiciá-
rio brasileiro (ARAÚJO, GABRIEL E PORTO, 2022). 

Atualmente, há ainda a Resolução CNJ nº 385/2021 que criou os “Núcleos de Jus-
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tiça 4.0”, que podem ser entendidos como uma evolução da Resolução anterior, eis que 
o processo 100% digital também tramitará em uma vara sem sede ou instalações físicas.

Como se vê, para que todas essas inovações sejam utilizadas, é preciso que o ci-
dadão tenha acesso aos meios de comunicação digitais e é nisso que repousa a principal 
crítica à Justiça 4.0, leia-se, este novo modelo de justiça excluiria aqueles que não tem 
acesso à internet e outros meios de comunicação digitais e/ou não possuam expertise o 
suficiente para usar esses meios.

Apesar da crítica, alguém que não possui recursos para ter acesso à internet, difi-
cilmente terá meios para se dirigir a um Tribunal, pois, para se deslocar ao Fórum ou co-
marca do processo, a pessoa dispenderá recursos com alimentação, transporte e perderá 
dias de trabalho, de modo que é mais simples garantir a inclusão digital do que a física 
(ARAÚJO, GABRIEL E PORTO, 2022). 

Isso porque já há iniciativas visando atenuar a exclusão digital, como a criação de 
Pontos de Inclusão Digitais, que são salas com computadores e acesso à internet nas 
quais atos processuais podem ser praticados pelas partes, contando, inclusive, com o 
auxílio de um servidor para orientar os interessados (CAMIMURA, 2022).

Além disso, corrobora também a resposta à crítica supramencionada, os dados 
extraídos do último levantamento da “Justiça em números” (CNJ, 2022). Isso porque o 
aludido relatório aponta para uma melhora no acesso à justiça com a implementação do 
juízo 4.0 e do juízo 100% digital.

Nesse sentido, menciona-se que os seguintes tribunais já têm 100% de adesão ao 
juízo 100% digital: “TJGO, TRE-GO, TRE-MA, TRE-MG, TRE-MS, TRE-PA, TRE
-PE, TRE-PI, TRE-RN, TRE-RS, TRE-SE, TRE-TO, TJMRS, TRF4, TRT1, TRT2, 
TRT3, TRT5, TRT6, TRT9, TRT11, TRT12, TRT13, TRT14, TRT15, TRT23” (CNJ, 
2022, p.11).

Observa-se que, em 2021, alguns tribunais, doravante, apenas trabalharam na mo-
dalidade digital, pois 100% de seus processos são eletrônicos, tal realidade é presente, 
principalmente, na justiça do trabalho e eleitoral, como é o caso do TRT 23, TRT 15, 
TJPR e o TRT-MT. No estado de Mato Grosso do Sul, o TJMS está com 96,4% de seus 
processos digitalizados e o TRT 24ª com 99,2% (CNJ, 2022, p. 193).

Desses tribunais, destaca-se o caso do Tribunal de Justiça do Paraná, no qual o 
tempo médio para se julgar um processo passou de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses 
para apenas 104 (cento e quatro) dias, isto é, 3,5 meses. Portanto, há uma redução de 
746 (setecentos e quarenta e seis) dias para o término de uma lide, ou seja, atualmente a 
justiça digital enxugou mais de 87,7% o tempo gasto em um processo (CNJ, 2022).

Outrossim, em um quadro global, observa-se que um processo digital é cerca de 
três vezes mais célere que um processo físico (CNJ, 2022, p. 194), já que um processo 
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físico levava, em média, 09 (nove) anos e 09 (nove) meses para se encerrar, ao passo que 
um processo eletrônico leva apenas 03 (três) anos e 04 (quatro) meses. 

Comparações casuísticas levam a números ainda melhores, a exemplo do TJMG, 
onde um processo físico levava cerca de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses para findar, 
e agora um processo eletrônico, termina em 01 (um) ano e 09 (nove) meses (CNJ, 2022, 
p. 194).

Além de ter agilizado o andamento processual de todos os tribunais em que foi 
implementado, o juízo digital também permitiu o maior acesso à justiça, eis que o núme-
ro de processos ativos nos tribunais teve um aumento.

De forma mais ampla, também se destaca que houve um aumento em “9,9% no 
número de casos novos por mil habitantes em 2021, em relação a 2020” (CNJ, 2022, 
p.112)

Nesses termos, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região sofreu um pico de 
processos em ativos no juízo 100% digital, registrando 5 (cinco) vezes mais procedimen-
tos ativos no ano de 2022. O número maior de processos se justifica em razão da digi-
talização da justiça, a qual, sem dúvida, permitiu maior acesso da população aos meios 
processuais. O que já era uma tendência passou a ser uma realidade mais rapidamente em 
função da Pandemia do COVID/19, quando o isolamento social impôs uma nova rotina 
aos cidadãos no mundo todo.

Sobre o assunto, é pertinente informar que as audiências estão entre os atos pro-
cessuais mais dificultosos para os jurisdicionados, eis que o ato envolve um conjunto 
concatenado de pequenas diligências para obter sucesso. Nesse sentido, menciona-se que 
a testemunha terá de ser intimada, fato esse já conturbado em razão da possibilidade de 
não ser encontrada. Caso este último ocorra, serão feitas diligências para tentar localizar 
outro endereço para sua intimação e, se encontrada nesse novo recinto, deverá depois 
comparecer perante o magistrado para prestar seu depoimento, ato esse que traz novas 
dificuldades, sejam físicas (locomoção), sejam técnicas (necessidade de utilizar computa-
dor, acesso à internet, entre outras). Outrossim, mesmo que compareça perante o juízo, 
novos empecilhos podem ocorrer, obstando o andamento da lide, não sendo raro, por 
exemplo, que uma testemunha escute o depoimento da outra, fato esse que ocorreu nas 
audiências virtuais feitas durante a pandemia do COVID/19 (PEREIRA e SCHINE-
MANN, 2020).

Em síntese, apesar da crítica acima, entende-se que as novas tecnologias promo-
vem maior acesso à justiça, pois facilitam o trabalho do próprio judiciário e o acesso 
da parte ao mesmo, eis que, em vez de gastar recursos financeiros com deslocamento, 
alimentação e outros, poderá realizar os atos processuais à distância, por meio das mídias 
digitais. Prova disso, são os dados extraídos do CNJ que atestam a celeridade dos proce-
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dimentos digitais, bem como o aumento do número de processos judiciais, fatos esses, 
inegavelmente, ligados às novas tecnologias. Igualmente, quanto aos excluídos digitais, 
há outras iniciativas para inclui-los, como salas nos fóruns específicas para atos proces-
suais remotos e a assistência de servidores àqueles que desconhecem o uso das novas 
tecnologias.

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este texto buscou identificar os persistentes obstáculos do acesso à justiça , tais 
como a falta de estrutura do judiciário, fatores simbólicos e a ausência de assistência 
jurídica em certas localidades, o que prejudica o acesso à justiça, direito humano e fun-
damental.

Expostos os problemas, mostrou-se também o que está sendo feito para solucio-
ná-los, aí se incluindo os juizados especiais, que é uma forma mais célere de se obter o 
provimento jurisdicional em prazo razoável; a assistência jurídica gratuita, que garante 
o acesso ao judiciário daqueles que não podem pagar as custas do processo; a advocacia 
pro bono, na qual o operador do direito atuaria sem receber remuneração, apenas “para o 
bem”; e a Defensoria Pública, que é a instituição criada e mantida pelo próprio Estado, 
responsável pela defesa judicial e extrajudicial.

Considerando o advento da globalização, destacou-se que o direito à tecnologia 
é um direito fundamental de quarta geração, no entanto, o judiciário não acompanhou 
a evolução social, causando inúmeros conflitos novos. Nesse sentido, afirma-se que os 
meios tecnológicos podem sim ser uma ferramenta para resolver a problemática, amol-
dando-se na terceira onda de acesso à Justiça, já que, inegavelmente, acabam por facilitar 
o acesso e o próprio trabalho do judiciário, sendo maiores provas desse fato as resolu-
ções CNJ n.º 337/2020 e n.º 354/2020, o juízo 100% digital e os dados extraídos da “Jus-
tiça em números” de 2022, os quais atestaram o maior número de processos ajuizados, 
bem como significativa melhora na celeridade dos procedimentos.

Apesar de algumas críticas ao modelo de Justiça 4.0, por não abarcar os excluídos 
digitais, nota-se que já há outras iniciativas visando sua inclusão, como a implantação 
de centros de acesso à Justiça Digital, que concederão acesso à internet, computadores 
e outros equipamentos àqueles que não o possuem, bem como, as atuais pesquisas do 
IBGE e ANATEL têm demonstrado que a população vem tendo maior acesso aos meios 
digitais. 

Portanto, conforme apurado no presente trabalho, apesar de ainda haver um lon-
go caminho para o judiciário percorrer, é inegável que as novas tecnologias acabam por 
propiciar um maior acesso à justiça, já que facilitam o acesso ao judiciário por parte do 
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cidadão e o próprio trabalho do judiciário.
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A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA 
COVID-19 DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE 

CÁRCERE: O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
The prioritization of COVID-19 vaccination for 

women in prison:the fundamental right to health

RESUMO
O presente trabalho traz à baila reflexões 

pautadas na vulnerabilidade das Mulheres Priva-
das de Liberdade do sistema prisional do Estado 
do Rio de Janeiro no que concerne a crise sani-
tária mundial ocasionada pelo vírus COVID-19 
(SARS-CoV-2) e as políticas públicas adotadas 
capazes de conter a propagação do vírus e ga-
rantir os direitos fundamentais a esse grupo de 
vulneráveis. Sob este prisma, diante da implacável 
crise sanitária, compete ao Estado a responsabi-
lidade de promover políticas públicas de forma 
efetiva que possam permitir o acesso a saúde e 
mitigar a insalubridade das mulheres em situação 
de privação de liberdade no sistema prisional. O 
crescente contingente de infectados, bem como a 
célere disseminação do vírus traz a identificação 
de situações de vulnerabilidade na qual as mu-
lheres em situação de privação de liberdade são 
inseridas. O direito à saúde é garantido a todos, 
logo, as mulheres em situação de cárcere são mais 
suscetíveis a contaminação, haja vista que em nos-
so sistema prisional há violações às garantias pre-
vistas constitucionalmente. Por essa razão, é de 
suma importância que o Estado promova como 
política de enfrentamento à pandemia a prioriza-
ção do grupo de Pessoas Privadas de Liberdade 
para recebimento da vacina através do Plano Na-
cional de Operacionalização da Vacinação contra 
COVID-19.
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ABSTRACT
The present work brings up reflections based 

on the vulnerabilities of  Women Deprived of  Liberty 
of  the prison system of  the State of  Rio de Janeiro 
not concerning the global health crisis caused by the 
COVID-19 virus (SARS-CoV-2) and the public 
policies adopted by the State, capable of  containing 
the spread of  the virus and guaranteeing fundamental 
rights to this group of  vulnerable people. From this 
point of  view, given the relentless health crisis, it is 
the State’s responsibility to promote public policies in 
an effective way that can allow the access to health 
and mitigate the unhealthiness of  women deprived of  
liberty in the prison system. The growing contingent of  
infected, as well as the rapid spread of  the virus leads 
to the identification of  situations of  vulnerability in 
which women deprived of  liberty are inserted. The right 
to health is guaranteed to all, therefore, as women in 
prison situations are more susceptible to contamination, 
considering that in our prison system there are violations 
of  the guarantees provided by the Constitution. For this 
reason, it is of  the utmost importance that the State 
promote, as a policy of  confronting the pandemic, the 
prioritization of  the group of  Persons Deprived of  
Liberty to receive the vaccine through the COVID-19 
Vaccination Operationalization National Plan. 

Keywords: COVID-19, right to health, 
vulnerability, vaccination, prison.
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo objetiva analisar as políticas públicas adotadas pelo Governo 
Federal como forma de contenção do COVID-19 (SARS-CoV-2) e a operacionalização 
da imunização, que foi coordenada pelos Estados e Municípios, auxiliada por entidades 
governamentais e não governamentais, durante o enfrentamento da pandemia de 
COVID-19.

A principal forma de reduzir a transmissão do vírus se dá através do isolamento 
social. Contudo, diante da realidade das instituições carcerárias, que não são capazes de 
proporcionar o bem-estar mínimo e tampouco proporciona condições básicas de higiene, 
se torna impossível utilizar tal protocolo, razão pela qual é necessária a promoção de outras 
políticas públicas eficazes. 

A pesquisa versa sobre a constitucionalidade de incluir as mulheres que se encontram 
em situação de cárcere no rol de prioridades da vacinação, como forma de reduzir e conter 
a propagação do vírus, salvaguardando os direitos elencados na Constituição Federal.

De forma cristalina, emergem as mazelas sociais e violações aos direitos 
constitucionais sofridas pelas mulheres privadas de liberdade, o que conduz para a 
necessidade de reestruturar as instituições prisionais sob a ótica do Estado Democrático 
de Direito, alinhando esforços e unindo Estados e Municípios na promoção de políticas 
públicas efetivas.

A pesquisa utiliza a metodologia quantitativa e qualitativa, se baseando nos dados 
apresentados pelos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 
(GMFs), do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), INFOPEN, e Instituto de 
Segurança Pública (ISP), bem como da legislação positivada, bibliografia e jurisprudência 
pertinente à temática. 

Pretende-se, ainda, comprovar a constitucionalidade da priorização da vacina das 
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mulheres que pertencem aos grupos socialmente vulneráveis que se encontram em situação 
Privada de Liberdade. 

 
2. A PANDEMIA COVID-19 (SARS-CoV-2)

O aparecimento do COVID-19 (SARS-CoV-2) gerou uma crise sanitária mundial, 
vez que a disseminação foi e é muita veloz. O surto de coronavírus (SARS-CoV-2), 
denominado como COVID-19, se propagou rapidamente, contaminando pessoas de todos 
os países, causando grandes impactos na área econômica e ambiental.

Em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, localizada na província de Cubei, 
na China, foi detectado o primeiro caso de pneumonia. Naquela ocasião, os chineses 
desconheciam a origem de vírus, bem como a sua letalidade.

No início de 2020, o COVID-19 dispersou-se rapidamente pelo mundo e em 09 de 
dezembro de 2020, já haviam sido confirmados mais de 67,7 milhões de casos da doença, 
incluindo mais de 1,5 milhões de óbitos, conforme dados reportados pela OMS (PNO, 
2020).

Com a propagação global do SARS-CoV-2, aliada à sua célere disseminação, milhares 
de pessoas foram contaminadas, aumentando o número de infectados.

A disseminação global do vírus e o célere avanço da respectiva infecção, bem como 
o significativo número de mortes causadas obrigou a Organização Mundial da Saúde a 
declarar o surto como Pandemia, o que foi feito no dia 11 de março de 2020. Para a 
Organização Panamericana de Saúde (OPAS, 2020), “O termo “pandemia” se refere à 
distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. A designação reconhece que, 
no momento, existem surtos de COVID-19 em vários países e regiões do mundo”.

Os sintomas apresentados por pacientes infectados pela SARS-CoV-2 são variáveis 
de leve a graves, e grande parte das pessoas são infectados e permanecem assintomáticos, 
aumentado a transmissão do vírus e consequentemente o número de infectados.

A Organização Panamericana de Saúde (OPAS, 2020) assevera que: 

Ao todo, sete coronavírus humanos (HCoVs) já foram identificados: 
HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-
COV (que causa síndrome respiratória aguda grave), MERS-COV (que 
causa síndrome respiratória do Oriente Médio) e o, mais recente, novo 
coronavírus (que no início foi temporariamente nomeado 2019-nCoV 
e, em 11 de fevereiro de 2020, recebeu o nome de SARS-CoV-2). Esse 
novo coronavírus é responsável por causar a doença COVID-19.

No Brasil, o Ministério da Saúde foi notificado em 26 de fevereiro de 2020, sendo 
a data marco do primeiro caso confirmado e em dezembro de 2020 já haviam sido 
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confirmados mais de 6,7 milhões de casos do COVID-19 e 178 mil óbitos. 

3. PONDERAÇÕES SOBRE ENCARCERAMENTO FEMININO NO BRASIL
 

Em 1921, as Irmãs da Congregação de Nossa Senhora do Bom Pastor D’angers, 
juntamente com mulheres da sociedade carioca, criaram o Patronato das Presas, para 
prestar auxílio ao Conselho Penitenciário do Distrito Federal na vigilância das egressas em 
liberdade condicional. 

Este, sob influências das prisões femininas de outros países da América Latina, 
“consistia em dar um atendimento adequado às questões das mulheres encarceradas, 
com o intuito de caucionar a instalação de uma prisão feminina especializada” (CURCIO, 
FACEIRA, 2017, p, 7).

Contudo, é somente na década de 30 que o sistema prisional foi separado de fato, 
passando a existir prisões para mulheres, nascendo assim, o sistema prisional feminino. 
Destaca Andrade (2011) que o pequeno número de mulheres condenadas justificava, por 
vezes, o adiamento de soluções para a situação degradante na qual se encontravam. 

Enfim, em 1940, há um grande avanço na legislação positivada com o Código Penal 
Brasileiro e em 1941, o Decreto de nº 3.971 de 24 de dezembro, estabeleceu, em seu artigo 
4º que as mulheres cumprirão pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional 
diferenciado:

Art. 4º As mulheres cumprirão pena privativa de liberdade sempre 
que possível na Penitenciária de Mulheres subordinada à Penitenciária 
Central, assegurando-se a separação entre as condenadas a penas de 
reclusão, de detenção e de prisão simples.

Até então, mulheres condenadas cumpriam a pena em cadeias mistas. 
A ideia de um espaço próprio para o cumprimento da pena estava sendo implantada 

desde 1937, ano em que foi fundada a primeira penitenciaria feminina denominada Instituto 
Feminino de Readaptação Social no Rio Grande do Sul. Posteriormente em 1941, na cidade 
de São Paulo, após a promulgação do Decreto n. 12.116/41 foi criada junto à Penitenciária 
do Estado, uma Secção destinada ao Presidio de Mulheres e em 1942, é criado, no Rio de 
Janeiro, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, no bairro de Bangu. 

Embora tenha ocorrido significativo progresso, ainda existia um longo caminho a 
trilhar, eis que os estabelecimentos penais, as estruturas internas desses espaços e as normas 
de convivência no cárcere quase nunca estavam e ainda estão adaptados às necessidades da 
mulher, porque são sempre desenhadas sob a perspectiva do público masculino.

De acordo com o último levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário 
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Nacional – DEPEN, com base nos dados fornecidos pelo INFOPEN, a população 
prisional feminina brasileira, em 2019, era de 37.828 mulheres privadas de liberdade no 
Brasil, sendo que destas, 36.612 mulheres são mantidas em unidades administrados pelas 
Secretarias Estaduais (INFOPEN, 2017).

Embora a população carcerária feminina seja inferior à masculina, no ranking 
mundial, o Brasil ocupa o 4º lugar no que concerne ao encarceramento feminino. 

O perfil das mulheres em situação de privação de liberdade é o de mulheres jovens, 
solteiras, com baixa escolaridade, negras. Dentre os delitos praticados, observa-se que o 
crime de tráfico de drogas é o principal responsável pela maior parte das prisões perfazendo 
um total de 59,9% dos casos. A literatura da área indica que muitas delas buscam ou são 
levadas a este delito por meio de uma figura masculina, o que, mais uma vez, confirma a 
influência das relações de gênero no universo criminal (SOUZA, SILVA E SILVA, 2015).

O ordenamento jurídico brasileiro garante que devem ser respeitados todos os 
direitos não atingidos pela privação da liberdade, resguardando, deste modo, a integridade 
física e moral dos condenados.

4. DIREITO A SAÚDE DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE CÁRCERE

Em 1984 foi publicada a Lei de Execução Penal (LEP). O Art. 14 diz respeito 
à assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, que 
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico (BRASIL, 1984).

E a Constituição Federal de 1988, considerada um marco histórico na defesa dos 
direitos e garantias, registra em seu corpo, direitos fundamentais, reconhecidos como 
cláusulas pétreas, com destaque para o direito à saúde. 

Neste sentido, o cuidado e o direito à saúde tornaram se um direito de todos, partindo 
de outros princípios constitucionais, como os princípios da integralidade e dignidade.

Assim exposto, é válido pontuar que em 09 de setembro de 2003, a Portaria 
Interministerial nº 1777, instituiu o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 
Este plano prevê a inclusão da população penitenciária no SUS, garantindo que o direito à 
cidadania se efetive na perspectiva dos Direitos Humano.

Ainda nessa toada, de acordo com a INFOPEM (2017), para cumprir os princípios 
constitucionais garantidores de direitos e com o intuito de organizar as ações e serviços de 
saúde dentro dos estabelecimentos penais, os Ministérios da Saúde e o da Justiça, lançaram 
a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional – PNAISP, instituída pela Portaria nº 01, de 02 de janeiro de 2014. 

Neste mesmo ano, através da Portaria de nº 482/2014, foram instituídas normas para 
a operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas 
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de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
estabelecendo normas para o cadastramento das equipes no Sistema de Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) (INFOPEN, 2017)

No âmbito do sistema carcerário, a promoção das ações voltadas à saúde das detentas 
é viabilizada por meio do trabalho executado pelos Municípios, Estados e Distrito Federal 
e através da articulação entre o Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da 
Saúde, à luz das diretrizes e estratégias seguidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Cabe 
destacar que todas as Unidades Federativas aderiram à PNAISP. (INFOPEN, 2017).

Cabe destacar que a dignidade humana consiste na qualidade intrínseca e distintiva de 
cada ser humano que protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, 
bem como assegura condições materiais mínimas de sobrevivência (RAMOS, 2017). 

5. AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E O ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

O impacto causado pelo vírus COVID-19 no sistema carcerário causou grande 
preocupação ao Estado, uma vez que a Constituição Federal em seu art. 196 assevera 
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(BRASIL,1988). 

Compete ao Estado estabelecer, elaborar meios e políticas públicas, para seu 
controle, contenção e mitigação. Para tanto, foram necessárias diversas ações – a nível 
interno e externo – que envolveram diversos órgãos públicos e privados, gerando uma 
profunda mudança no modus operandi social ao redor do globo (FERREIRA, 2021).

Com o fito de reduzir impacto do COVID-19 no grupo de pessoas em situação de 
penas privativas de liberdade, os recursos oriundos das penas pecuniárias foram destinados 
ao combate do coronavírus, consoante artigo 9 da resolução 313 do CNJ de 2020:

Art. 9. Os tribunais deverão disciplinar a destinação dos recursos 
provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, 
transação penal e suspensão condicional do processo nas ações 
criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos 
necessários ao combate da pandemia COVID-19, a serem utilizados 
pelos profissionais da saúde”. 

Baseado nos dados divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional, em 
26/03/2020, as unidades prisionais localizadas no Estado do Rio de Janeiro adotaram 
medidas para combater a propagação do vírus. 
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6. PRIORIDADES DO PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA 
VACINAÇÃO 

O Ministério da Saúde (MS), por intermédio da Coordenação Geral do Programa 
Nacional de Imunizações (CGPNI), do Departamento de Imunização e Doenças 
Transmissíveis (DEIDT) e a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), apresentou o Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.

Baseado nas discussões desenvolvidas pelos grupos e com a instrução técnica de 
especialistas da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis foi 
elaborado pelo Programa Nacional de Imunizações o “Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra COVID-19” com fulcro na Portaria GAB/SVS n° 28 de 03 de 
setembro de 2020.

Conforme dados do PNO (2020) foi realizado um trabalho em conjunto com a 
Coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde, composta pelos representantes e órgãos 
governamentais e não governamentais, assim como de Sociedades Científicas, Conselhos de 
Classe, especialistas que detém expertise na área de atuação, a Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em consonância com as orientações globais 
da Organização Pan-Americana da Saúde e com Organização Mundial da Saúde (OPAS/
OMS). 

Todas as diretrizes traçadas pelo governo e inseridas no Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 objetivam estruturar as Unidades 
Federativas (UF), os Estados e Municípios tanto no planejamento quanto na 
operacionalização do programa de vacinação para o enfrentamento do vírus, assim como 
todo o planejamento nacional de vacinação foi orientado em conformidade com o registro 
e licenciamento de vacinas, que no Brasil é de atribuição da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), conforme Lei nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos como RDC nº 
55/2010, RDC 348/2020 e RDC nº 415/2020. 

A RDC nº 444, de 10 de dezembro de 2020, estabelece a autorização temporária 
de uso emergencial, haja vista o surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2). A respectiva 
autorização permite em caráter experimental a utilização de vacinas de COVID-19 para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública. 

O Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento Dos Impactos da COVID- 
19, através da Resolução n° 8, de 09 de setembro de 2020 instituiu o Grupo de Trabalho 
objetivando coordenar esforços da União, tanto para a aquisição quanto para a distribuição 
de vacinas contra COVID-19.

Em 10/12/2020, foi apresentado ao Ministro Ricardo Lewandowski, o primeiro 
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Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19, em resposta 
ao ofício de nº 1499/2020/DATDOF/CGGM/GM/MS. Contudo, nesse primeiro 
documento não constava como prioridade a População Privada de Liberdade (PPL) nos 
grupos prioritários.

Nessa direção, em 16/12/2020, em caráter oficial, foi apresentado o Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19, inserido no ANEXO II. O 
documento descreve os grupos prioritários e ainda, as diretrizes e recomendações que 
deverão ser seguidas durante o período de vacinação. 

O Estado reconhece a vulnerabilidade da População Privada de Liberdade (PPL) e 
por essa razão, entre os grupos prioritários esta população contempla o 11º lugar em sua 
lista de prioridade para receber a vacina contra COVID-19. 

As recomendações trazidas pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
servem para viabilizar o acesso à imunização que interfere, de forma direta, desde o 
planejamento até a operacionalização do protocolo de vacinação que foi implantado em 
todos os estabelecimentos penais do território nacional. Esses protocolos são articulados 
entre as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, aliado às Secretarias Estaduais de 
Justiça (Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou correlatos), conforme preconiza 
a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 
Sistema Prisional (PNAISP). 

Diante do resultado frente a propagação da COVID-19, observa-se que o grupo 
de pessoas em situação de Privação de Liberdade são vulneráveis, eis que enfrentam um 
sistema carcerário eivado de mazelas, cujo impacto causado pela deflagração da crise 
sanitária poderá causar danos irreparáveis. 

Por essa razão, é imprescindível que o Estado estabeleça critérios, articulando 
todos os entes federativos e padronizar todas as atividades, através do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação, que permitam proteger os indivíduos condicionados à 
extrema vulnerabilidade, vez que a realidade que vivem os tornam passiveis à contaminação 
de doenças infectocontagiosas.

Merece registro que são cristalinas as más condições estruturais no ambiente 
carcerário, sendo que estas interferem diretamente na habitação das mulheres privadas de 
liberdade. Ademais, a circulação restrita e a lotação das selas, de forma direta, inviabiliza a 
adoção de medidas não farmacológicas. 

Nessa esteira, observa se a incidência de inúmeros motivos, capazes de justificar a 
prioridade no acesso à imunização visando a redução e os riscos de contágio e proteger os 
indivíduos que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença.
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7. CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO CÁRCERE E A IMUNIZAÇÃO DAS 
MULHERES COMO GARANTIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA

A população carcerária encontra-se a mercê de condições degradantes e desumanas. 
Instalações precárias, celas superlotadas e sem ventilação adequadas concorrem para que 
haja contaminação do COVID -19 (SARS-CoV-2). 

Tendo em vista não se tratar de um problema desconhecido, razão pela qual torna-
se necessário o tratamento diferenciado e prioritário aos indivíduos que se encontram 
em situação de cárcere. As latentes violações dos direitos fundamentais são vistas na 
manifestação do Ministro Luís Edson Fachin, que ao tecer o julgamento da ADPF 347, 
asseverou: 

[...] no sistema prisional brasileiro, ocorre violação generalizada de 
direitos fundamentais dos presos no tocante à dignidade, higidez física 
e integridade psíquica. A superlotação carcerária e a precariedade das 
instalações das delegacias e presídios, mais do que inobservância, pelo 
Estado, da ordem jurídica correspondente, configuram tratamento 
degradante, ultrajante e indigno a pessoas que se encontram sob 
custódia. (BRASIL, 2015)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 21 de dezembro de 2020 divulgou que 
54.827 mil pessoas foram contaminadas pelo vírus COVID-19, sendo 41.971 pessoas em 
situação de cárcere. 

Os números de indivíduos que testaram positivo para o vírus sob a custódia do 
Estado são relevantes e significativos e comprovam que a estrutura atual, tanto dos 
estabelecimentos prisionais quanto dos socioeducativos, de forma direta, contribui para a 
disseminação do vírus. 

Todas as garantias de direitos elencadas na Constituição Federal devem ser 
asseguradas, independente da tipificação da pena ou da instituição penitenciaria. Seguindo 
o mesmo raciocínio, Freitas (2005, p. 381) assevera: “ [...] o Estado brasileiro precisa ser 
responsável pela eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, já em suas obrigações 
negativas, já em suas dimensões prestacionais. Será, nessa perspectiva, proporcionalmente 
responsabilizável, tanto por ações como por omissões [...]”. 

A definição de dignidade não tem delimitação específica, mas não se pode 
acreditar que sua existência seja mera utopia. Em vários contextos nota-se sua existência, 
especialmente em situações que ferem seus preceitos constitucionais. 

Desta feita, observa-se que a dignidade da pessoa humana é um princípio jurídico e 
é considerado norma hierárquica, como ensina Greco (2015): 
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Na seara penal, o princípio da dignidade da pessoa humana serve como 
o princípio reitor de muitos outros, tal como ocorre com o princípio da 
individualização da pena, da responsabilidade pessoal, da culpabilidade, 
da proporcionalidade etc., que nele buscam seu fundamento de validade. 
As Constituições democráticas, como regra, preveem expressamente 
o princípio da dignidade da pessoa humana, que deverá ser entendido 
como norma de hierarquia superior, destinada a orientar todo o sistema 
no que diz respeito à criação legislativa, bem como para aferir a validade 
de normas que lhe são inferiores. Assim, por exemplo o legislador 
infraconstitucional estaria proibido de criar tipos penais incriminadores 
que atentassem contra a dignidade da pessoa humana, ficando proibida a 
cominação de penas cruéis, ou de natureza aflitiva [...] (p.67 ). 

Logo, a dignidade é inerente à pessoa humana, por essa razão há de ser preservada 
em todas as circunstâncias, independente de sexo, raça, idade, origem, condições sociais, 
seguindo os preceitos constitucionais. 

8. CONCLUSÃO

Constata-se que é necessário analisar o tema de forma responsável e com um olhar 
humanizado, contextualizando adoção de medidas preventivas visando redução dos riscos 
epidemiológicos e a propagação da infecção causada pelo novo coronavírus – COVID-19. 
Observa-se que priorizar a vacinação no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional 
e do sistema socioeducativo, não se trata de um capricho e sim da necessidade de proteger a 
vida e saúde das pessoas privadas de liberdade baseado na realidade do sistema penitenciário 
nacional

É notório que o sistema de encarceramento pátrio se encontra em descompasso 
entre o disposto na Lei de Execução Penal e a realidade das penitenciárias brasileiras, como 
se constata da ADPF 347, cujo julgamento do STF entre inúmeros elementos, pronunciou-
se acerca da situação prisional no país e considerou que se trata de um “estado de coisas 
inconstitucional”, com “violação massiva”.

Logo, como demonstrado, o Poder Público não cumpre os ditames legais, tampouco 
as funções primordiais da pena, além de ser omisso nos elementos considerados básicos 
que exige o processo de ressocialização das mulheres em situação de cárcere. 

Merece registro que não basta o cumprimento da pena per si, é necessário objetivar 
a humanização e ressocialização da apenada. Durante o período em que o Estado cerceia 
a liberdade individual, cerceia também, de forma concomitantemente, outros direitos e 
garantias constitucionais.

Nessa linha de pensamento, é relevante explicitar que a deflagração da pandemia 
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fez acentuar as mazelas do cenário do cárcere, comprovando assim, a inobservância de 
inúmeras garantias fundamentais das mulheres encarceradas, sendo necessário beneficiar 
esse grupo utilizando estratégias de prevenção. 

O que de fato se propôs com o presente estudo não foi somente destacar a famigerada 
questão em que as mulheres encarceradas são submetidas e sim a garantia constitucional 
que lhe é assegurado no que concerne ao direito à saúde, e respeito à integridade física e 
moral, conforme preconiza o artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal.

O Estado, após elaborar políticas públicas, como adoção de providências, e medidas 
sanitárias, como a redução de aglomerações, visando a redução da disseminação do vírus, 
de forma assertiva, incluiu, tardiamente, o sistema penitenciário como prioridade no Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. Dessa forma, permitiu 
que fossem resguardados os direitos constitucionais, como o direito à saúde e a proteção 
da vida das pessoas privadas de liberdade, reduzindo tanto a disseminação do vírus quanto 
o número de óbito trazidas pela pandemia do COVID-19.
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RESUMO
O presente trabalho busca, a partir 

de revisão bibliográfica, refletir sobre 
o debate existente acerca do direito ao 
desenvolvimento. Inicia por problematizar 
o conceito de desenvolvimento, partindo da 
premissa teórica segundo a qual, apesar de 
todo o esforço em contrário, e os aportes que 
o conceito de desenvolvimento foi ganhando 
com o tempo, o tema permanece vinculado a 
uma agenda de crescimento econômico, em 
detrimento de uma agenda de efetivação dos 
direitos humanos e de respeito aos direitos 
da Terra. Discute também o chamado direito 
dos povos ao desenvolvimento, sob o prisma 
da efetividade, alicerçado no pensamento de 
dois teóricos da área, Sengupta/2002 e Peter 
Uvin/2007, representantes de visões antagônicas 
sobre a importância da positivação e sobre a 
efetividade do direito ao desenvolvimento, como 
instrumento para a concretização dos direitos 
humanos em escala global.

Palavras-chave: Desenvolvimento, 
análise crítica, desenvolvimento sustentável, 
efetividade.

ABSTRACT
The present work seeks, from a 

bibliographic review, to reflect on the existing 
debate on the right to development. It starts by 
problematizing the concept of  development, 
based on the theoretical premise according to 
which, despite all efforts to the contrary, and the 
contributions that the concept of  development has 
gained over time, the subject remains linked to an 
agenda of  economic growth, in detriment of  an 
agenda for the realization of  human rights and 
respect for the rights of  the Earth. It also discusses 
the so-called right of  peoples to development, under 
the prism of  effectiveness, based on the thinking 
of  two theorists in the area, Sengupta/2002 and 
Peter Uvin/2007, representatives of  antagonistic 
views on the importance of  positivization and on 
the effectiveness of  the right to development, as an 
instrument for the realization of  human rights on 
a global scale.

Keywords: Development, critical 
analysis, sustainable development, effectiveness.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os conceitos de direito ao desenvolvimento e de 
desenvolvimento sustentável, sob um viés crítico, historicizando os meios de sua 
positivação no ordenamento jurídico internacional. Traça um panorama dos debates 
sobre a capacidade desse direito de significar crescimento econômico, justiça social e 
respeito à Terra e a sua biodiversidade, dado que ainda permanece atrelado a um viés 
econômico.

Reflete sobre os limites das injunções do direito internacional sobre o sistema 
econômico vigente, seja induzindo distribuição menos desigual da riqueza, seja induzindo 
revisão dos padrões produtivos e de consumo, de forma a adequá-los à finitude dos 
recursos da Terra e à crise ambiental já instalada.

Parte da premissa de que o viés econômico do conceito de desenvolvimento ainda 
prevalece, vale dizer, de que desenvolvimento permanece identificado com crescimento 
econômico, especialmente, mas não só, pelos mais pobres, como forma de redução 
da miséria, dessa forma identificando-se crescimento econômico com garantia de 
desenvolvimento social.

Analisa também o debate existente no plano doutrinário, acerca da utilidade e 
da efetividade do direito ao desenvolvimento, como instrumento garantidor de direitos 
sociais básicos, em escala planetária, para tanto traçando um paralelo sobre a efetividade 
e exigibilidade imediata dos direitos sociais, no plano interno.

Conclui afirmando que, ainda que contraditório, o direito ao desenvolvimento 
garante ao menos a presença de um imperativo ético-político, ainda que com tímidos 
reflexos jurídicos vinculantes, visando a realização de direitos e a necessária e urgente 
redução das desigualdades abismais que ainda separam os povos e os indivíduos nesse 
quadrante da história.

2. PROBLEMATIZAÇÃO DO TERMO DESENVOLVIMENTO

O primeiro documento internacional a reconhecer o direito de todos os povos 
e indivíduos ao desenvolvimento foi a Resolução da ONU, de 1986, denominada 
Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Nela, por seu artigo 1º, o referido 
direito foi definido como:

Art. 1º . [...] direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa 
e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento 
econômico, social, cultural e político, com ele contribuir e dele desfrutar, 
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no qual, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam 
ser plenamente realizados.2

Vê-se aí que, desde o seu nascedouro, o direito dos povos ao desenvolvimento 
foi previsto como multidimensional, pois, abrangendo os aspectos econômico, social, 
cultural e político, embora, não por acaso, a lista de adjetivos ao termo desenvolvimento 
inicie-se pelo “econômico”, do que se deduz ser entendido como pressuposto para os 
demais.

Em 1993, em Áustria, Viena, durante a 1ª Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos da ONU, o direito ao desenvolvimento foi reafirmado e de forma mais 
minudente. O eixo, ao menos no plano textual, deslocou-se para a pessoa humana, 
já que a Declaração dela resultante3 afirma que o ser humano é o sujeito central do 
desenvolvimento, conforme previsão do seu artigo 10.

A positivação do direito ao desenvolvimento foi uma decorrência lógica da própria 
noção de direitos humanos como direitos universais. É que, se todos os membros da 
comunidade humana são iguais em dignidade e direitos e, portanto, titulares dos direitos 
individuais e sociais elencados nos documentos internacionais, de um lado, e, de outro, se 
há entre os povos, no plano da vida como ela é, diferenças econômicas, sociais e culturais 
marcantes, responsáveis por diferentes níveis de acesso – e, sobretudo, de exclusão – a 
esses mesmos direitos, há que se fazer um esforço envolvendo o conjunto de organismos 
internacionais, dos estados, organizações públicas, privadas e indivíduos, para eliminar 
os entraves institucionais e econômicos à efetividade e fruição desses direitos por todos 
os membros da comunidade humana, sob pena de vê-los reduzidos a enunciados vazios, 
meras declarações de intenções.

O direito ao desenvolvimento seria, portanto, decorrência lógica do princípio da 
igualdade, de considerar-se todos os membros da comunidade humana como merecedores 
de igual dignidade e direitos, constituindo uma espécie de cidadania mundial, uma 
humanidade unificada, no dizer de Comparato4. 

Dessa concepção deriva, ou ao menos deveria derivar, um esforço comum dos 
estados nacionais, da comunidade internacional, dos entes privados e dos indivíduos para 
desenvolver povos e pessoas que se encontram ainda excluídos do progresso econômico, 
social, tecnológico e cultural já atingido pelas economias centrais, chamadas desenvolvidas.

Para além do debate teórico e político sobre o direito ao desenvolvimento, sob o 

2  Declaração sobre o Direito ao desenvolvimento, 1986. Acessado em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/
spovos/lex170a.htm
3  Declaração de Direitos Humanos de Viena, 1993. Acessado em:  http:// www.dhnet.org.br/direitos/anthist/ viena/
viena.html
4  COMPARATO, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2003.
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aspecto de sua efetividade, importa antes um esforço de conceituação sobre o conceito 
mesmo de desenvolvimento, vale ressaltar, qual o sentido primeiro que o termo carrega 
e que de alguma forma marca o percurso histórico de sua positivação e sua efetividade.

Para muitos autores contemporâneos, a ideia de desenvolvimento seria 
marcadamente eurocêntrica, concepção de que o modelo civilizatório europeu seria 
superior aos demais, pelo que seria preciso conformar o resto do mundo a ele, numa 
espécie de marcha global dos povos em direção ao que seria considerado um protótipo 
ideal de desenvolvimento humano, individual e coletivo.

Tal concepção, por via de consequência, legitima as estratégias de conformação de 
agendas econômicas impostas aos países “subdesenvolvidos” ou “em desenvolvimento”5 

ao modo de vida dos “desenvolvidos”, ocultando as condições históricas concretas em 
que essas diferenças se constituíram, sobretudo em razão da colonização dos povos 
americanos e da escravização dos povos africanos e ameríndios e seus desdobramentos 
em termos de acumulação de riqueza para uns e de perpetuação da pobreza pra outros.  
Assim, tais relações de poder assimétricas geraram ou aprofundaram as desigualdades 
econômicas até hoje existentes entre os povos, e não deveriam ser apagadas quando se 
discute os déficits de realização de direitos sociais em escala global.6

Boaventura de Souza Santos7, na obra Democracia, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento, refletindo criticamente sobre a gênese histórica da positivação dos 
direitos humanos universais, que traduziria um mínimo material e ético desejável a toda 
humanidade, reflete:

Concebo as versões dominantes da modernidade ocidental como 
construídas a partir de um pensamento abissal, um pensamento que 
dividiu abissalmente o mundo entre sociedades metropolitanas e 
sociedades coloniais. Dividiu-o de tal modo que as realidades e práticas 
existentes do lado de lá da linha, nas colônias, não podiam pôr em causa 
a universalidade das teorias e práticas que vigoravam na metrópole, do 
lado de cá da linha. E nesse sentido, eram invisíveis.8 

Assim, os valores do branco europeu estariam na base da formulação do conceito 
de desenvolvimento e de direitos humanos universais, de modo a produzir uma espécie 

5  Classificação criada e utilizada pelo ONU, desde sua criação, 1945, fundada inicialmente nos critérios de medição de 
industrialização e renda per capita dos países.
6  Veja-se a respeito, ALVARENGA, Rodrigo e Melo, MUNIZ, Marcela Fernandes. Uma teoria crítica para o 
desenvolvimento à luz dos Direitos Humanos. Revista de Direito Brasileira, São Paulo/SP; Vol. 21, Set/Dez 2018, p. 
184-197. 
7  SANTOS, Boaventura de Sousa. Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2013.
8  Ibidem, p. 32.
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de apagamento de outras concepções de direitos, de identidades culturais, valores, 
aspirações, em suma, de outros modos de viver, subsumindo-os todos ao modo de vida 
do europeu, branco, colonizador9.

Registre-se também a crítica acerca de que o conceito de desenvolvimento estaria 
profundamente ligado ao de progresso, de evolução contínua das forças produtivas e do 
domínio do homem sobre a natureza, concepções forjadas pela Revolução Industrial, 
numa lógica produtivista, que seria ínsita ao capitalismo, o que não caberia mais no 
quadro atual de esgotamento dos recursos naturais e dos inegáveis impactos negativos 
dessa forma de presença humana sobre a Terra10.

Tal concepção de desenvolvimento, por óbvio, não se mostra mais compatível 
com a atual necessidade de preservação dos recursos naturais, pelos impactos do modelo 
econômico vigente sobre o clima e outras dimensões do meio ambiente. Daí a crítica ao 
direito ao desenvolvimento, posto que, apesar do viés distributivista, e, por conseguinte, 
humanista, que carrega em seu núcleo, ainda permaneceria atrelado a uma concepção 
de desenvolvimento marcado por padrões insustentáveis de produção e consumo, 
praticados, sobretudo, mas não só, pelos países dominantes. 

3. O APORTE CONCEITUAL TRAZIDO PELO AMBIENTALISMO

Pode-se situar a Conferência da ONU, em Estocolmo, Suécia, ocorrida em 1972, 
intitulada Primeira Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, como a primeira tentativa da comunidade internacional, capitaneada pela 
ONU, que pretendeu regular a questão do desenvolvimento, na sua vertente econômica, 
de geração de riqueza, compatibilizando-o com a consciência, hoje global, da finitude dos 
recursos da Terra.

Dela resultou a Declaração de Estocolmo, composta de considerações gerais e 
princípios, quase exortativos, acerca da necessidade de se compatibilizar desenvolvimento 
e preservação ambiental.

Estava iniciada aí uma longa jornada de tentativa de construção de consensos 
internacionais visando regular a relação entre desenvolvimento econômico e a necessidade 
de preservação dos recursos naturais, fundamentalmente para sobrevivência e proteção 
das gerações futuras, dada a reconhecida necessidade de compatibilizar o atendimento 

9  Veja-se a respeito, SOUSA, Rosinaldo Silva de. Direitos humanos através da história recente em uma perspectiva 
antropológica (disponível em: <http://www.aba.abant.org.br/files/CAP-4611236.pdf>), em que o autor discute o 
percurso histórico-filosófico que fundamentou o caminho da construção dos direitos humanos universais, em que se 
confundiu igualdade entre os homens com identidade, a partir de uma visão eurocêntrica da história.
10  Acerca do tema, ver: FREITAS, Rosana de Carvalho Martinelli, NÉLSIS, Camila Magalhães, NUNES, Letícia 
Soares. A crítica marxista ao desenvolvimento (in)sustentável, R. Katál., Florianópolis, v. 15, n. 1, p. 41-51, jan./jun. 2012. 
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às demandas humanas por geração de riqueza e consumo de utilidades materiais, em 
escala planetária, com a necessidade de correta gestão dos recursos naturais, com o que 
se cunhou a expressão “desenvolvimento sustentável”, que pretende abarcar os aspetos 
ambiental, social e econômico do desenvolvimento.

Diz-se social, porque à época concluiu-se que não se podem desvincular as 
necessidades humanas do meio ambiente, considerando, especialmente, a exclusão de 
acesso a direitos sociais básicos por grande parcela da humanidade, pelo que tentar 
defender a preservação ambiental à custa de um “crescimento econômico zero”, sem 
enfrentar a questão da miséria e da exclusão social, também se configuraria inaceitável11.

A solução encontrada, a de adjetivar desenvolvimento com o termo “sustentável” 
ou outros, como eco-desenvolvimento, de maneira a que o desenvolvimento pudesse 
literalmente se sustentar no tempo, do ponto de vista econômico, ou seja, garantindo o 
crescimento da produção de bens para atender as necessidades materiais das gerações 
atuais de humanos e das gerações futuras e, ao mesmo tempo, garantir o uso racional dos 
recursos da Terra, dado o fato da incontornável da sua finitude. 

A necessidade dessa adjetivação decorreu da percepção comum a muitos desde 
então, de que o modelo econômico vigente utilizava os recursos naturais de forma 
descontrolada e predatória, sobretudo nas economias centrais, o que, ao fim e ao cabo, 
pode conduzir ao esgotamento dos recursos da Terra e a inviabilidade da própria 
continuidade da vida.

Com a chamada ECO-92, a primeira Convenção da ONU sobre o Meio Ambiente, 
da qual resultou a “Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente” (1992)12, 
definiu-se, em sede de princípio, expressamente, que a proteção ao meio ambiente deverá 
constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, com o que se tentou de novo 
resolver com essa construção discursiva, a permanente tensão entre essas duas dimensões 
da vida humana, as demandas por um permanente crescimento econômico, mesmo nas 
economias de capitalismo avançado, de um lado, e a necessidade de  preservação dos 
recursos naturais, de outro lado.

Também resultaram da referida Conferência, a “Declaração do Rio de Janeiro sobre 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento”, a “Convenção sobre Mudanças Climáticas”, a 
“Declaração de Princípios sobre Florestas”, a “Convenção sobre a Biodiversidade” e a 
“Agenda 21”. Esse último documento, de natureza mais prática, definindo metas, meios, 

11  Sobre o tema das posições antagônicas e embates que marcaram a Conferência de Estocolmo, inclusive, das posições 
divergentes entre os países do norte, ricos, e os do sul, pobres, veja-se: RIBEIRO, Agatha Justen Gonçalves Ribeiro. 
GURGEL, Cláudio Roberto Marques. Sustentabilidade social: análise crítica e proposta de agenda. Coletânea “Educação 
ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: contribuições para o ensino de graduação”. Capítulo 2, 21 de 
junho de 2019. 
12  Anteriormente a Eco-92, merece registro a Declaração das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente, em Estocolmo.
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programas e ações que visavam desenvolver para reduzir o déficit de desenvolvimento e a 
miséria dos países mais pobres e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente, propondo 
a criação de fundos para a destinação de recursos dos países de capitalismo avançado, 
para o financiamento de projetos de desenvolvimento orientados para a sustentabilidade 
e redução da miséria nos países em desenvolvimento.

Não obstante esse esforço, tais debates e documentos não possuíam caráter 
vinculativo, obrigacional. Assim, conquanto importantes, ao menos no plano da formação 
de uma consciência ambiental em âmbito global, tais esforços não se traduziram em 
significativa alteração de rumos, tanto nos indicadores sociais globais, quanto no que 
respeita ao uso racional dos recursos naturais13.

A produção mais recente dessa normatividade internacional são os acordos 
multilaterais, resultantes das Conferências da ONU sobre o Clima, sendo o mais recente 
o intitulado Acordo de Paris, de 2015, que cria metas vinculantes aos países signatários, 
de redução de emissão de gases do efeito estufa.

Discute-se, todavia, se esse percurso normativo pode fazer frente de fato ao 
modelo econômico vigente, marcado pela busca por crescimento contínuo da produção 
e do consumo, e pela relação utilitária e predatória com a natureza.

Há quem, como Meszáros14, sustente a antinomia entre desenvolvimento e 
sustentabilidade, eis que a lógica capitalista seria, por definição, insustentável, sendo, 
impossível, pressupor desenvolvimento sustentável, sem superar a desigualdade 
substantiva, o modo de produção hegemônico que desconsidera a finitude dos recursos 
naturais no seu modo de funcionar e as dificuldades estruturais nele existentes.

Para outros, é possível compatibilizar desenvolvimento, na sua concepção de 
crescimento econômico, com sustentabilidade ambiental, nos marcos de uma economia 
liberal capitalista, pela via da ingerência, regulação e controle estatal ou supraestatal sobre 
os agentes econômicos, seja pela via do controle social e democrático.

Por regulação e ingerência estatal e supraestatal sobre o mercado, pode-se entender, 
por exemplo, as regras de comando, controle e incentivos para intervir sobre determinados 
setores da economia, como a precificação e a remuneração de serviços ecossistêmicos, 
o desincentivo ao uso de combustíveis fósseis, os incentivos ao transporte público e a 

13  Acerca dos dados de repasses dos países e entes privados ricos, para o desenvolvimento sustentável dos pobres, pós 
Agenda-21, leia-se: RIBEIRO, Agatha Justen Gonçalves Ribeiro. GURGEL, Cláudio Roberto Marques. Sustentabilidade 
social: análise crítica e proposta de agenda. Coletânea “Educação ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento 
sustentável: contribuições para o ensino de graduação”. Capítulo 2, 21 de junho de 2018.
14  MÉSZÁROS, István. O desafio do desenvolvimento sustentável e a cultura da igualdade substantiva, p. 8. Texto lido 
na conferência da Cúpula dos Parlamentares Latino-Americanos. Caracas, 2001. Tradução de Paulo Maurício. Acessado 
em: https://resistir.info/mreview/desenvolvimento_sustentavel.html. 
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chamada “economia verde”15.

4. A EFETIVIDADE DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO

O ingresso do direito ao desenvolvimento na normativa internacional se deu, como 
visto, sob a forma de declaração que, diferentemente dos tratados e convenções, não 
possui força de lei, consubstanciando-se, em geral, em assunção de obrigações morais e 
políticas pelos seus signatários, sem conteúdo obrigacional.

Entende-se16, todavia, que não se pode dizer que a positivação do direito 
ao desenvolvimento tenha sido inócua, na medida em que o princípio foi sendo 
paulatinamente concretizado pela incorporação às regras do sistema mundial de comércio, 
de modo a buscar-se o desenvolvimento das economias periféricas e, por via reflexa, o 
desenvolvimento social desses povos.

Discute-se se o direito ao desenvolvimento possuiria densidade normativa, 
operacionalidade, primeiramente pela dificuldade de se conceituar desenvolvimento, 
desprendendo-o da ideia de simples crescimento da atividade econômica, vinculando-o 
a uma agenda de direitos humanos e de sustentabilidade ambiental.  O direito ao 
desenvolvimento é entendido como um meta-direito ao conjunto de direitos humanos 
já positivados, vale dizer, como um direito a ter direitos, ou ainda como o direito dos 
povos e dos indivíduos a participar e usufruir do processo de progressiva realização 
dos direitos humanos em geral17. Um processo, portanto, em aberto, em construção, 
capturado, muitas vezes, por realidades materiais e históricas ainda intranspostas.

É que a implementação do direito ao desenvolvimento envolveria arranjos 
institucionais complexos, necessários para a redistribuição internacional de recursos 
financeiros, materiais e tecnológicos, por organismos internacionais, estados nacionais 
e outros atores, inclusive privados, empresas e particulares, de modo que sua adoção em 
documentos internacionais, dissociado de ações e previsão de obrigações e sanções, não 
ultrapassaria o status de mera declaração de intenções. 

Semelhante debate, no plano do direito interno, se trava acerca da efetividade dos 
direitos sociais. 

Não se desconhece consagrada interpretação acerca da evolução histórica dos 

15  A respeito do tema, veja-se: ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Desenvolvimento Sustentável: Uma perspectiva 
econômico-ecológica. Dossiê Sustentabilidade Estudos avançados 26 (74). 2012. Acessado em: https://www.scielo.br/j/
ea/a/F9XDcdCSWRS9Xr7SpknNJPv/?format=pdf&lang=pt
16  SALLES, Marcus Maurer. O Novo Direito Internacional do Desenvolvimento: Conceito e Fundamentos 
Contemporâneos. Cadernos Prolam/USP 12, P. 131-146.
17  SENGUPTA, Arjun. On the Theory and Practice of  the Right to Development. Source: Human Rights Quarterly, 
Vol. 24, No. 4, p. 875, Nov. 2002. 
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direitos humanos fundamentais, segundo a qual, primeiramente foram reconhecidos os 
direitos humanos civis e políticos, chamados de 1ª geração ou dimensão, ou de liberdades 
negativas, que se caracterizariam por uma exigência de abstenção estatal, como, 
exemplificativamente, o direito à liberdade, à igualdade formal, à privacidade, à presunção 
de inocência, e que, num segundo momento, a partir da 2ª metade do século XIX, teria se 
iniciado o processo de reconhecimento dos direitos de 2ª geração ou dimensão, chamadas 
liberdades positivas, que se consubstanciariam nos direitos econômicos e sociais, como o 
direito ao trabalho, à remuneração digna, à moradia18. 

Esses últimos exigiriam do Estado prestações positivas para assegurar a todos 
o acesso a recursos básicos, à educação, à saúde, entre outros serviços e políticas 
concretizadoras desses direitos, e, portanto, esforços materiais e financeiros, com 
implicações fiscais, necessidade de arranjos institucionais e políticos, eleição de prioridades 
pelas instâncias governamentais e sociedade, o que torna a questão da efetividade, da 
exigibilidade imediata e da judiciabilidade dos direitos sociais – e até mesmo de sua 
judiciabilidade – questão ainda altamente controvertida19.

Não obstante, prevalece a concepção segundo a qual as normas constitucionais 
definidoras de direitos sociais, entre as quais se inserem as disposições de reconhecimento 
e garantia dos direitos sociais, possuem natureza jurídica de direitos fundamentais, posição 
extraída entre outros autores de J.J. Gomes Canotilho/201520, o que implica dizer que, em 
casos de constituições dirigentes como a nossa, as normas definidoras de direitos sociais, 
embora não sejam de aplicabilidade imediata, posto que sujeitas a limites de natureza 
material e financeira, são exigíveis ao menos quanto à graduabilidade de sua realização e 
a não reversibilidade, além de imporem deveres legislativos, de não retrocesso e materiais, 
aos gestores, que podem incidir em inconstitucionalidade por omissão, caso retirem-lhe 
densidade normativa. 

Via de consequência, os direitos sociais e econômicos também integram a categoria 
de direitos fundamentais, o que alarga as tarefas do Estado, de modo a que a política deixa 
de ser o domínio da ampla liberdade do gestor, vindo a sofrer limites condicionantes, 
visando a realização do projeto desenhado pela Constituição, que tem por meta a redução 
da desigualdade, no plano material. 

18  DIÓGENES Jr., José Eliaci Nogueira. Gerações ou dimensões dos direitos fundamentais? Artigo em conteúdo 
jurídico. 2012. Acessado em: https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/29835/geracoes-ou-dimensoes-
dos-direitos-fundamentais 
19  MASTRODI, Josué. Direitos Sociais Fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 89 a 106. 
20  CANOTILHO, J. J. Gomes. O Direito Constitucional como Ciência de Direção – O Núcleo Essencial de Prestações 
Sociais ou a Localização Incerta da Sociabilidade (Contributo para a Reabilitação da Força Normativa da Constituição 
Social), in: CANOTILHO, J.J. Gomes; CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; PIOVESAN, Flávia (Coord.)  Direitos 
Fundamentais Sociais. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2015. 
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No mesmo sentido Josué Mastrodi21, para quem a aplicabilidade imediata 
dos direitos sociais pode ser comprometida em casos de falha do administrador, ao 
implementar política pública de forma inadequada, ou de falha do legislador, ao escolher 
as prioridades sociais de modo não apropriado.

5. A IMPORTÂNCIA DA POSITIVAÇÃO DO DIREITO AO 
DESENVOLVIMENTO: VISÕES DIVERGENTES

Para além da controvérsia sobre o conceito de desenvolvimento, e suas modificações 
ao longo do tempo, controverte-se também a doutrina sobre a efetividade do direito ao 
desenvolvimento.

Para Arjun Sengupta22, o direito ao desenvolvimento deve ser entendido como 
um direito titularizado por todos os povos e todos os seres humanos, a um processo – 
progressivo e contínuo – de incremento do bem-estar, traduzido no gozo dos direitos 
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Assim, para o autor, seria importante 
sua positivação em documentos internacionais, para orientar os métodos e meios para 
progressiva realização dos direitos humanos ou, ao menos, para uma alta probabilidade 
de realização desses direitos em escala global.

Sengupta se socorre da noção de obrigação imperfeita para admitir, no caso, 
haver certa imprecisão jurídica sobre quem seriam os titulares desses deveres de 
implementação do direito ao desenvolvimento, em que medida o seriam, sob qual regime 
de responsabilização estariam, em que prazo seriam implementados esses direitos e com 
que recursos, principalmente, quando os recursos necessários estão aquém dos custos 
envolvidos, como frequentemente se dá. 

Numa só palavra, sobre qual seria a exata relação direito-dever, o papel de cada 
ente obrigado dos Estados nacionais, da comunidade internacional e outros, no tema da 
implementação de direitos econômicos e sociais, em escala planetária.

Mesmo reconhecendo essa imprecisão quanto à natureza do direito ao 
desenvolvimento, acaba por concluir que: 

A abordagem dos direitos humanos ajuda a estabelecer a responsabilização 
e, sempre que possível, a culpa pelas falhas ou erros na implementação 
das políticas, estabelecendo deveres e obrigações das diferentes partes, 
especialmente do Estado e da comunidade internacional. Mesmo que 
sejam obrigações imperfeitas, a correspondência direito-dever deve ser 
estabelecida.23

21  MASTRODI, Josué. Direitos sociais fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
22  SENGUPTA, Arjun. On the Theory and Practice of  the Right to Development. Source: Human Rights Quarterly, 
Vol. 24, No. 4. Nov. 2002.
23  Ibidem, p. 873. 
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Sustenta também o citado autor que determinados avanços na concretização 
universal dos direitos humanos nem sempre exigem incremento de recursos, mas tão 
somente, a retirada de entraves institucionais à realização dos direitos, bem como, a 
gestão eficiente e proba dos recursos já existentes no interior dos Estados.

Peter Uvin24, noutro giro, reclama do caráter meramente exortativo da previsão do 
direito ao desenvolvimento. Para o autor, o direito ao desenvolvimento, no sentido de que 
todos têm direito a um contínuo e progressivo acesso aos direitos humanos, é certamente 
uma bela declaração, mas “operacionalmente sem sentido”25. Para esse autor, o enunciado 
e a aceitação formal do direito ao desenvolvimento não implicaram um olhar crítico das 
economias centrais sobre si mesmas, nem uma revisão sobre o padrão de produção e 
consumo das economias do Norte, sem o que, um direito ao desenvolvimento, voltado 
às economias periféricas, seria meramente retórico.

6. CONCLUSÃO

Temos que as questões postas são de fato de alta indagação. Legítima a crítica 
à noção de desenvolvimento, como tributária de um modelo fabril, indissoluvelmente 
ligado ao sistema capitalista, competitivo por definição, predador da natureza e de matriz 
eurocêntrica, ainda prevalente na prática.

Impõe-se, portanto, construir uma ideia de desenvolvimento que respeite a 
pluralidade cultural e de concepções de mundo dos diferentes povos, fomentando-se a 
adoção de paradigmas, inclusive econômicos, e práticas diversas do modelo hegemônico 
de produção e de consumo de bens, que sejam compatíveis com a finitude e quadro atual 
de exaurimento dos recursos naturais.

No tema da baixa efetividade do direito ao desenvolvimento tem-se que, de fato, 
esse direito “guarda-chuva”, que englobaria a realização de todos os outros direitos 
humanos, de maneira coordenada e processualizada, possui problemas de exigibilidade, 
dada sua largueza conceitual e sua indefinição quanto aos sujeitos, prazos, e aos meios 
vinculados à sua realização. Essa crítica, todavia, pode ser estendida, como de fato o é, 
a toda a agenda de implementação dos direitos humanos. No próprio dizer de UVIN, 
a ausência de mecanismos de aplicação se estende a toda tipologia de direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos.

Todavia, mesmo para o autor, mudanças meramente enunciativas, podem trazer 
mudanças de mentalidade, e acabam por redefinir, ainda que lentamente, as condutas e 

24  UVIN, Peter. From the right to development to the rights-based approach: how ‘human rights’ entered development. 
Development in Practice, 2007, v. 17; edição 4-5, p. 597-606.
25  Ibidem, p. 599.



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022.

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

76

percepções dos atores envolvidos, inspiram regras e acordos de efeito concreto. 
O fato de o direito ao desenvolvimento ser entendido como um processo contínuo 

de implementação de direitos humanos, de forma sistêmica, traduz, de um lado, uma 
aspiração à realização de um standard básico de direitos humanos, em escala global, de 
inspiração humanista, que não pode ser ignorado. De outro lado, traduziria a própria 
complexidade da vida humana. 

De fato, conforme a visão atual dos direitos humanos, desde ao menos a Conferência 
de Direitos Humanos, realizada pela ONU, em Teerã, 1968, sustenta-se a noção de 
indivisibilidade dos direitos humanos, vale dizer, de que não haveria hierarquia ou divisão 
em categorias estanques, entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos e 
sociais, de maneira a considerar-se impossível haver fruição de direitos civis e políticos 
sem dignidade, assim como, dignidade sem um mínimo material. 

No âmbito específico dos direitos sociais e econômicos, também difícil separar 
água potável de saúde, saúde de habitação, emprego de moradia, educação de segurança, 
entre outros. 

Assim, o direito ao desenvolvimento como um meta-direito, na expressão usada 
por Sengupta, funcionaria como um bom espelho da complexidade da vida humana, 
individual e coletiva, e da necessária interdisciplinaridade e intersetorialidade das políticas 
promotoras de desenvolvimento humano e social, na seara interna e externa.
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RESUMO
O presente artigo coloca à reflexão e aná-

lise crítica a intervenção do Estado moçambicano 
no mercado, tendo em conta os pressupostos ine-
rentes ao seu papel entanto que órgão interventor 
após a vigência do governo de transição e posterior 
aprovação da Constituição da República Popular de 
Moçambique e a aprovação da lei nº 5/76 de 5 de 
Fevereiro de 1976 – lei das nacionalizações.  Outros-
sim, o artigo faz igualmente uma apreciação do novo 
papel do Estado Moçambicano como órgão regula-
dor, aquando da vigência do fenómeno da privatiza-
ção das empresas Estatais que teve sua gênese após 
a entrada em vigor da lei nº 15/91 de 3 de Agosto 
– lei da Reestruturação do Sector Empresarial do Es-
tado, igualmente considerada como causa principal 
da criação das agências reguladoras independentes. 
Ademais, o artigo descreve os principais pilares do 
mercado que se submetem ao Estado como regula-
dor, e outros sobre os quais o Estado pode assumir 
a posição de empresário sob o pretexto de eficiência 
económica no exercício de seu papel de promotor de 
bem-estar social. 

Palavras-chave: Estado, Economia de 
Mercado, privatização, regulador do mercado, 
serviços públicos.

ABSTRACT
The present article reflects upon and critically 

analyses the intervention of  the Mozambican State 
in the market, taking into account the assumptions 
inherent to its role as an intervening body after 
the approval of  the Constitution of  the Popular 
Republic of  Mozambique and the approval of  law 
no. 5/76 of  5 February 1976 - the nationalization 
law. Furthermore, the article also assesses the new 
role of  the Mozambican State as a regulatory 
body, during the privatization of  State companies 
which took place after law no. 15/91 of  August 
3 - the Restructuring of  the State Business Sector 
law - came into effect. This law is also considered to 
be the main cause for the creation of  independent 
regulatory agencies. Hence, the article describes the 
main pillars of  the market that are subject to the 
State as regulator, and others on which the State 
may assume the position of  entrepreneur under the 
pretext of  economic efficiency in the exercise of  its 
role as promoter of  social welfare. 

Keywords: State, Market Economy, 
privatization, market regulator, public services.

DO ESTADO PRODUTOR AO ESTADO 
REGULADOR DA ECONOMIA EM 

MOÇAMBIQUE 
From the producing state to the economy regulatory 

state in Mozambique
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de 1975 como suporte do Estado Produtor na primeira República. 5. A criação de empresas Estatais 
como estratégia de recuperação económica. 6. O IV Congresso da FRELIMO e a transição do Estado 
produtor  para o Estado regulador. 6.1 . As privatizações como elemento dinamizador do Estado 
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regulador. 7. O dilema das empresas participadas pelo Estado. 8. As Barreiras do Intervencionismo 
Estatal. 9. As Entidades Reguladoras como suporte do Estado Regulador. 10. Conclusão. Referências. 

Summary: 1. Contextualization. 2. State intervention within the transitional government. 3. The proclamation 
of National Independence and the process of Nationalizations. 4. The 1975 Constitution as a support of the Producing 
State in the first Republic. 5. The creation of State-owned enterprises as an economic recovery strategy. 6. The IV 
Congress of FRELIMO and the transition from the producing state to the regulating State. 6.2 M Privatizations as 
a dynamic element of the regulatory state. 7. The dilemma of companies owned by the State. 8. The Barriers of State 
Interventionism. 9. Regulatory Authorities as support of the Regulatory State. 10. Conclusion. References.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Sob um olhar atento aos desafios actuais (de ordem económico, social, político e 
financeiro) encarados por quase todos os países do mundo, é desafiante, e ao mesmo tempo 
satisfatório falar do processo de transição do envolvimento do Estado moçambicano no 
mercado, considerando o volume de questionamento que se faz sobre qual deve ser o 
nível de intervenção pública aceite para que se efective o bem-estar das comunidades. 

Com vista ao alcance a esta e demais respostas relacionadas, este artigo inicia sua 
análise trazendo o conceito de Estado desde os primórdios, e a forma pela qual o Estado 
Moçambicano foi criado aquando da conquistada Independência, e a proclamação da 
mesma em 1975. De seguida o artigo trás em análise a intervenção do Estado no âmbito 
do governo de transição tomando como base a lei número 16/75 de 13 de Fevereiro.

Movido pela estatização das empresas antes pertencente ao colonialismo 
português, o Estado assume a posição de interventor directo do mercado, fornecendo 
bens e serviços de utilidade pública, posição que veio a ser formalizada primeiro pela 
constituição de 1975 no seu artigo nº 9 e um ano mais tarde com a lei nº 5/76 de 5 de 
Fevereiro de 1976 – lei das nacionalizações. 

Nessa época o Estado limitava a intervenção dos agentes privados (Dahl, citado 
por Muchanga, 2003, p.3), e fica evidente, que “o regime político socialista instalado 
na República Popular de Moçambique efectivava uma economia marcadamente 
intervencionista” (Sal & Caldeira, S/d), onde o Estado procurava evitar a acumulação 
do poderio económico por uma minoria e garantir uma melhor redistribuição da riqueza 
nacional (artigo nº 6 da RPM).

Assim, diante de um cenário de forte dependência política e económica dos 
cidadãos perante o Estado, a economia do país passou a declinar por causa da elevada 
procura de bens e serviços que estava associada a uma limitada oferta (do único provedor 
– o Estado).

Com o declínio económico, o tecido social iniciava sua degradação, e para inverter o 
cenário o país inicia em 1980 negociações com o FMI e o Banco Mundial que culminaram 
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com sua adesão em 1987. Com efeito, inicia então o Programa de Reabilitação Económica 
(PRE) que depois se transformou em Programa de Reabilitação Económica e Social 
(PRES), criado para estabilizar a esfera macroeconómica do país. Considerando que uma 
das condições para a implementação deste programa era a privatização das empresas 
Estatais, foi então aprovada a lei nº15/91 de 03 de Agosto – Lei da Reestruturação do 
Sector Empresarial do Estado. Posteriormente com a abertura dos mercados emerge a 
necessidade de rever a CRM, que culminou com a entrada em vigor da Constituição de 
1990.

O que chamava atenção na CRM de 1990 era o facto de o Estado abandonar a sua 
anterior função intervencionista e gestora, para dar lugar a uma função mais reguladora 
e controladora. É diante desta transição de Estado interventor à Estado regulador que o 
artigo concentra sua análise. 

2. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO ÂMBITO DO GOVERNO DE 
TRANSIÇÃO

Moçambique representava o segundo maior território português ultramarino com 
uma considerável comunidade de colonos portugueses em expansão económica desde a 
década de 1960. A luta no campo militar contra o domínio colonial português tinha único 
protagonista, a FRELIMO, que iniciou as hostilidades dois anos após sua fundação, isso 
em 1964. Tendo em conta um “cessar fogos” imediato, foi então desenhado o chamado 
“programa de Lusaka” que preconizava a instalação em Moçambique de um governo 
multipartidário com plenos poderes. Durante os contactos informais, para além da 
exigência da independência total e sem demoras, o presidente Samora Moisés Machel 
exigia que a FRELIMO fosse o único representante moçambicano nas negociações, o 
que veio a se efectivar a 7 de Setembro, em Lusaka aquando da assinatura do acordo 
final, prevendo a nomeação de um governo de transição e a independência para 25 de 
Junho de 1975. 

O que se pode notar é que a semelhança do governo colonial, o governo de 
transição administrou o território em estrita coordenação com a FRELIMO em Dar es 
Salaam.

De acordo com o número 5 do acordo entre o Estado Português e a FRELIMO, 
cabia ao governo de transição a promoção da transferência progressiva de poderes 
a todos os níveis e a preparação da independência. A alínea e) do mesmo número 
atribuía ao governo de transição, “a competência de gestão económica e financeira do 
território, estabelecendo estruturas e mecanismos de controlo que contribuíssem para 
o desenvolvimento de uma economia moçambicana independente”. É no contexto de 
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vigência do governo de transição que é aprovado o Decreto-Lei n.º 16/75, de 13 de 
Fevereiro de 1975 do Boletim Oficial de Moçambique.

Pitcher (2003, p.795) explica que o governo de transição apresentava um modelo 
de gestão de um Estado meramente interventivo na vida económica, social e política, 
e seu fundamento se assenta no Decreto-Lei n.º 16/75, de 13 de Fevereiro de 1975 
do Boletim Oficial de Moçambique, que sancionava a intervenção do Estado no sector 
produtivo nos seguintes casos:

Ameaça de despedimento dos trabalhadores, interrupção ou redução 
da produção, destruição do equipamento, descapitalização ou 
desinvestimento e abandono. De acordo com a medida, uma empresa 
seria considerada abandonada se se revelasse incapaz de funcionar 
normalmente durante um período superior a noventa dias, o que dava 
azo à sua nacionalização e à transferência de facto, mas nem sempre de 
jure, do seu património para o Estado. 

Pitcher esclarece ainda, que, nos casos em que o governo de transição não tomasse 
posse legal da empresa, a intervenção estatal assumia diferentes formas. Quando se 
tratasse de uma empresa, o Estado fazia a substituição de toda a administração por uma 
comissão administrativa, ou suspendia os administradores, e até recebia fundos para gerir 
a empresa. E quando se tratasse do sector industrial, o Estado indicava um conselho de 
gestão/grupos dinamizadores para manter a empresa em funcionamento (2003, p. 795). 

Muchanga (2003) considera que a intervenção oficial do Estado moçambicano na 
vida económica e social do povo ocorreu após a conquista da independência em 1975, 
efectivada com a aprovação e publicação da primeira Constituição da chamada República 
Popular de Moçambique (CRPM), que formalizava um modelo de desenvolvimento 
socialista. 

Por outro lado o Estado Interventor emerge de forma mais notória pelos poderes 
conferidos pela Constituição da República Popular de Moçambique (Constituição de 
1975) de o configurar como Produtor, ao estabelecer que “o Estado promove a planificação 
da economia, com vista a garantir o aproveitamento correcto das riquezas do País e a sua utilização em 
benefício do povo moçambicano” (artigo nº 9 da CRPM).

3. A PROCLAMAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA NACIONAL E O PROCESSO 
DAS NACIONALIZAÇÕES 

O processo de nacionalização que iniciou a 24 de Julho de 1975 com a nacionalização 
da saúde, educação e justiça, e mais tarde com a nacionalização das casas de rendimento 
que culminaram com a criação da empresa APIE (Administração do Parque Imobiliário 
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do Estado) evidenciaram mais a intervenção do Estado na vida económica e social 
dos moçambicanos num contexto em que a vida política era assegurada pelo partido 
FRELIMO – a força política que comandava o Estado.

No entanto, o modelo de intervenção estatal ganhou mais espaço, quando um 
ano após a proclamação da independência nacional foi promulgada a lei n 5/76 de 5 de 
Fevereiro de 1976 – lei das nacionalizações, e quando os proprietários estrangeiros 
abandonaram suas empresas com temor ao novo Estado que defendia o combate contra 
a exploração pelo homem (p.2). 

No entanto, Pitcher (2003) explica que nem todas empresas foram nacionalizadas. 
O Estado FRELIMO valorizava a experiência técnica de algumas empresas como a 
Companhia de Moçambique, o grupo Entreposto, a João Ferreira dos Santos e o grupo 
Madal, que permaneceram em mãos privadas, tendo apenas perdido parte dos seus 
activos (p. 798). 

Até ao ano de 1982, cerca de 73% das empresas da indústria, comércio e agricultura 
eram já estatais/intervencionadas, e no seu apogeu o sector estatal incluía cerca de 600 
empresas. A maior parte deste número total de empresas intervencionadas pelo Estado 
se encontravam em sectores estratégicos da economia na zona Norte e no Sul do país. 
Essas empresas eram geridas de tal forma que não restavam dúvidas de que o Estado 
queria assumir o papel de controlador da economia (Pitcher, 2003, p.796).

Monteiro & José (1995, citado por Mulando, 2007) enfatizam que no modelo 
de governação pós independência, o Estado e o partido FRELIMO eram os únicos 
intervenientes da vida política, económica e social do país, tendo em conta que por um 
lado o Estado se posicionava como interveniente directo da economia, e por outro lado 
o partido controlava e dirigia a participação associativa (p.3).

4. A CONSTITUIÇÃO DE 1975 COMO SUPORTE DO ESTADO PRODUTOR 
NA PRIMEIRA REPÚBLICA

Para Macuácua (2019, p. 257) a Primeira República vigorou de 1975 a 1990, e de 
acordo com o artigo 6 da CRPM (vigência da primeira república):

A República Popular de Moçambique, tomando a agricultura como base 
e a indústria como factor dinamizador e decisivo, dirige a sua política 
económica no sentido da liquidação do desenvolvimento e da criação 
de condições para a elevação do nível de vida do povo trabalhador. 
Na prossecução desse objectivo o Estado baseia-se principalmente na 
força criadora do povo e nos recursos económicos do País, concedendo 
um apoio total a produção agrícola, promovendo o aproveitamento 
adequado das empresas de produção e procedendo a exploração dos 
recursos naturais. No processo de edificação da base económica avançada 
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da RPM, o Estado procederá a liquidação do sistema de exploração de 
homem pelo homem (p.1).

O Estado moçambicano apropriava-se formalmente das empresas de produção 
(incluindo a estatização das empresas que outrora pertenciam ao colonialismo português) e da exploração 
directa dos recursos naturais, com o forte objectivo de criar uma base económica e social 
sólida.

Ademais, o Estado assumia a nobre tarefa de fazer funcionar eficientemente as 
empresas Estatais e dinamizar a economia nacional, até porque no primeiro parágrafo 
do artigo 10 da CRPM estava claro que “na RPM o sector económico do Estado é o 
elemento dirigente e impulsionador da economia nacional”.

Tendo em conta que para além de assegurar a estabilidade económica, o Estado 
tem igualmente a missão que estabilizar a componente social e político do povo, esforços 
foram envidados para a prossecução destes resultados, tanto é, que, no âmbito social o 
direito a saúde e educação estavam salvaguardados pela Constituição da RPM através dos 
seus artigos 31 e 16, respectivamente, pese embora a não clareza na forma como esses 
direitos seriam usufruídos.

Por mais que Macuácua (2019, p. 257) ache compreensível a visão de que 
nessa primeira República fosse necessário que o Estado Moçambicano pautasse pelo 
centralismo democrático como estratégia garante da unidade do Estado e a unicidade do 
poder, é questionável se se olhar para as limitações deste modelo, tendo em conta que 
“contribuiu em grande medida para a corrosão do tecido social através do desequilíbrio 
macroeconómico causado” (Muchanga, 2003, p.4). 

Facto é que na tida primeira República, o sistema político implantado e a forma 
de intervenção do Estado tinha que ser assim, pois foi uma fase de criação do Estado 
moçambicano. Duma forma geral o tecido económico e político nesta fase eram 
experimentais com pouca direcção lógica. Daí o Estado produtor e provedor de serviços 
e bens públicos. Porém, o erro cometido nessa época pode-se considerar a fraqueza 
da gestão pelas instituições públicas, associado ao fraco domínio de gestão dos seus 
titulares.

Na chamada primeira República (Macuácua, 2019, p.103) encontramos um 
Estado com um carácter meramente interventivo, a considerar pelas características 
constitucionais apresentadas por Gouveia (2016, citado por Macuácua, 2019, p. 104):

• O sistema social: a prevalência dos direitos 
económicos e sociais, como instrumentos de “desalienação do 
homem”, em detrimento dos direitos e liberdades políticos e 
civis, num forte monopolismo ideológico e partidário;
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• O sistema económico: a apropriação dos meios 
de produção, com a colectivização da terra, que passou a 
ser propriedade do Estado, e a planificação imperativa da 
economia;
• O sistema político: a concentração de poderes no 
órgão parlamentar de cúpula, com a omnipresença do partido 
único e a sua localização paralela em todas as estruturas do 
Estado.

Diante de um Estado Interventor, com responsabilidade económica, política e 
social sobre o povo, se notava que (Muchanga, 2003, p.4):

• Na componente Económica – o Estado era o principal agente económico, 
e a economia do país começou a entrar em declínios por conta da elevada 
procura de bens e serviços diante de limitada oferta; 

• Na arena política – o país estava mergulhado numa guerra civil que em grande 
medida influenciou o desmoronamento da economia, diminuindo assim o raio 
de intervenção do Estado, principalmente nas zonas rurais;

• No Âmbito social – o Estado assumia sozinho a nobre missão de atender as 
necessidades de todos os cidadãos.

Tendo em conta a presença de um sistema social, económico e político na chamada 
primeira República de Moçambique (Macuácua, 2019. p.104), o Estado nessas alturas 
configura-se como um Estado Interventor, onde as falhas do mercado como o monopólio 
e externalidades negativas, passam então a ser supridas através da intervenção directa do 
Estado na economia, como produtor de bens e prestador de serviços de utilidades 
pública, conforme estabelece o número 1 do artigo 32 da lei nº 7/2012 de 8 de Fevereiro, 
que estabelece a base da organização e funcionamento da administração pública. Deste 
modo, certas actividades passam então a ser consideradas públicas, com actuação única 
do Estado. Passamos então para a vigência de um estado produtor, que Apolinário (2013) 
teve a ousadia de apelidar de “Estado empresário” (p.266).

Nessa altura o Estado controlava os sectores estratégicos das finanças, da 
agricultura e da indústria, além da vigência de uma legislação financeira, laboral e agrária 
hostil ao sector privado (Pitch, 2003, p. 804).

Importa ressaltar que nesta época a economia registou um declínio não pela crescente 
procura como Muchanga refere, mas sim pela incapacidade do Estado de produzir e 
gerir a produção uma vez que estávamos no domínio do socialismo. Até porque 
Pitch, em sua pesquisa com o tema “Sobreviver à transição – o legado das antigas empresas coloniais 
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em Moçambique”, vai mais além ao concluir que o declínio da economia moçambicana era 
movido por factores como o crescente movimento contra-revolucionário da RENAMO, 
a incapacidade do Estado e o descontentamento rural generalizado (Pitch, 2003, p.805). 
Corroborando com Muchanga (2003) e Pitch (2003), Francisco (2012, p. 278) justifica 
que “parte significativa da falência da economia moçambicana foi causada pelas políticas 
administrativas de preços, salários e de juros, implementadas entre 1975-1984” (idem, p. 
286), aquando da vigência da chamada primeira República. 

Por outro lado, as linhas de poder apresentadas por Macuácua suscitam inicialmente 
a ideia de que o Estado por meio do seu poder funcionalizado deve satisfazer o interesse 
da sociedade como um todo, e com o seu poder despersonalizado ele é parte da mesma 
sociedade, ficando a ideia de que a ninguém de forma singular/particular pertence o 
Estado, mas de toda a colectividade. Isto é, o Estado pertence a todos que nele residem, 
porque foi concebido para prestar actividades de interesse geral, ou, dito de outro modo 
“prestar serviços públicos” para toda a sociedade (Apolinário, 2013).

A questão que se levanta demonstra claramente que o poder despersonalizado não 
é o viável. Ora vejamos, o Estado intervém no mercado como regulador e acima de tudo 
o maior beneficiador de toda acção dos dois tipos de poder.

Os elementos de poder assentes no conceito de Estado logo a prior geram 
indagações sobre como o Estado, detendo simultaneamente o poder funcionalizado 
e o poder despersonalizado, pode de forma eficiente, e com todo rigor necessário, prestar 
serviços públicos de satisfação social. Será que sendo ele próprio o prestador de serviços 
de utilidade pública, e ao mesmo tempo o beneficiário final, estaria em condições de 
se auto avaliar, ou se auto corrigir? Mais adiante serão fundamentadas respostas para 
estas questões, pois é preciso primeiro conhecer sua estrutura de funcionamento desde o 
governo de transição até aos dias de hoje.

5. A CRIAÇÃO DE EMPRESAS ESTATAIS COMO ESTRATÉGIA DE 
RECUPERAÇÃO ECONÓMICA 

Com vistas a impulsionar o crescimento económico e facilitar o escoamento de 
mercadorias e a circulação de pessoas, o Estado moçambicano começa a se envolver na 
exploração de alguns serviços básicos como os correios, a construção de linhas férreas, 
estradas, distribuição de energia e água, as telecomunicações, saúde, educação, e segurança, 
serviços que o privado ainda não proporcionava. Acreditando que monopolizando 
determinadas áreas produtivas, o Estado garantiria por meio de um instrumento directo, 
satisfazer as necessidades do povo, e por outro lado, prevalecia a hipótese de que era uma 
forma de influência ao mercado e busca por estabilidade nacional (Apolinário, 2013).
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Por exemplo, o serviço público de distribuição de energia eléctrica em Moçambique 
vem sendo realizado pela empresa EDM, E.P. assim designada através do Decreto n.º 
28/95, de 17 de Julho, em regime de monopólio natural.

Diante de um monopólio estatal sobre a terra, era necessário não só a criação de 
uma política pública em reconhecimento e defesa dos direitos dos legítimos ocupantes 
da terra (Francisco, 2012, p. 285), mas também devia se colocar em causa a triangulação 
das variáveis: valor da terra/capacidade plena de produção versus produção efectiva versus 
contribuição económica, para se garantir o cumprimento do seu papel entanto que órgão 
soberano. 

Considerando que o objectivo da intervenção do Estado no mercado não é o de 
produzir bens e serviços de interesse social, mas sim, a pretensão de influir no mercado 
por meio da produção de bens em sistema de concorrência com o sector privado 
(Apolinário, 2013), paira no ar uma questão fundamental: até que ponto a intervenção 
do Estado pode desestabilizar o mercado, num contexto em que tal intervenção é feita 
por meio de funcionários/pessoas sem interesse directo nos resultados do “negócio” desta 
“empresa”, contrariamente a intervenção privada cujo interesse se assenta na necessidade 
de maximizar a riqueza (o bem-estar) de seus accionistas por meio de constantes inovações 
para minimizar os custos de produção e busca constante na melhoria da qualidade do 
produto ou serviço. 

Contudo, o desinteresse directo dos funcionários públicos e de outros sectores 
sociais sobre os resultados do “negócio público” (Francisco, 2012, p. 278), pode culminar 
com duas principais situações: (1) aumento do vício pelo dinheiro fácil (ajuda financeira 
externa), e (2) morte precoce (falência) das empresas públicas, que podem desencadear 
uma série de outros problemas como a baixa produtividade que vai se reflectir nos níveis 
inflacionários, desemprego, alto custo de vida, e por ai vai. 

Com isso, o que se viu (e continua se vendo nos dias de hoje) é uma reduzida 
contribuição dos fundos financeiros (resultantes da exploração em regime de monopólio 
dos recursos naturais em Moçambique) sobre a prestação dos serviços públicos, sendo 
maioritariamente financiada pela ajuda externa (idem, p.279), que de certo modo alimentou 
essa dependência e debilitou o tecido produtivo e social do povo moçambicano (Moyo 
2010; Shikwati 2005; Shleifer 2009, citado por Francisco, 2012).

6. O IV CONGRESSO DA FRELIMO E A TRANSIÇÃO DO ESTADO 
PRODUTOR  PARA O ESTADO REGULADOR

No seu IV congresso, a FRELIMO inicia em 1983 um processo de reformas do 
Estado, com ênfase para a construção de uma nova República, de um Estado de Direito 
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Democrático, multipartidário e da economia de mercado, que dentre outras reformas, se 
destaca a abertura económica e liberalização da economia, e a abertura política com o 
processo de revisão constitucional que culmina com a introdução do multipartidarismo 
em 1990 e a assinatura do acordo geral de paz em 1992 (Macuácua, 2019). 

Movido pelas reformas advindas do IV congresso, e pelo cenário económico do 
Estado Interventor que corroía o tecido social, na década de 80 o Estado Moçambicano 
inicia negociações com o FMI e Banco Mundial (tendo aderido em 1987), que culminaram 
com a criação do PRES (Programa de Reabilitação Económica e Social). Este programa 
tinha por objectivo restabelecer o equilíbrio macroeconómico e social, que para a sua 
efectivação forçava a retirada do Estado na actividade produtiva através da privatização 
das empresas estatais ou intervencionadas (Muchanga, 2003, p.4), é assim que surge então 
a segunda república em 1990.

Embora Macuácua (2019) considere que “a partir dos anos 90 inicia o funcionamento 
da segunda república”, com características típicas de um Estado regulador, denota-se 
porém, que muito precisava ainda ser feito tendo em conta as sugestões dadas pelo FMI 
aquando do pedido de financiamento de 500 milhões de USD para o período de 2000 
a 2001. Segundo Cardoso (2000) citado por Francisco (2012, p. 216), para transmitir 
confiança aos investidores, num contexto de elevado risco de inadiplência financeira 
face ao montante solicitado (pois “ninguém esperava que Moçambique pudesse, a curto 
prazo, ter uma base tributária capaz de sustentar toda a despesa pública”), dentre várias 
sugestões, o FMI sublinha: a insistência a entrada do sector privado nos sectores de telecomunicações 
e de transporte de energia, e, a proposta de que o Estado se encare cada vez mais apenas como facilitador 
e não como fornecedor de serviços.  

Uma das respostas a essa imposição foi a abertura do sector de energia à participação 
de operadores privados pela Lei n.º 21/97, de 1 de Outubro (Lei da Electricidade), 
que estabelece no n.º 2 do artigo 4 que “O Estado assegura a participação da iniciativa 
privada no serviço público de fornecimento de energia eléctrica mediante concessões que 
garantem o direito de uso e aproveitamento do potencial energético, salvaguardando os 
interesses superiores do Estado”. 

Assim, assumindo estar já em um “Estado multipartidário” (Idem), é de se afirmar 
então, que a “intervenção do Estado, nos domínios económico e social, através da 
prestação de serviços públicos, estaria, assim, perfeitamente legitimada, uma vez que 
a mesma se destinava, em última análise, a satisfazer o bem comum, o qual agora é 
definido, em cada época, por representantes eleitos por todos” (Apolinário, 2013).

Na Segunda República, o Estado assume um papel de regulador, considerando 
algumas das inovações resultantes da nova Constituição da República de 1990 vincadas 
por Macuácua (2019, p. 104), como a:
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• Consagração do Estado de Direito Democrático;
• Instituição da Economia de Mercado;
• Consagração do princípio de separação de poderes;
• Consagração dos direitos, liberdades e garantias fundamentais 
dos cidadãos;
• Fiscalização da Constitucionalidade dos actos normativos dos 

órgãos do Estado.

Neste modelo regulador, o Estado declinou no aparato material e humano 
do Estado produtor. Infelizmente em Moçambique o Estado regulador perdeu suas 
competências, apesar de serem acrescentadas outras actividades relacionadas à regulação 
da economia e a fiscalização da sociedade. É aqui onde reside o erro do Estado regulador 
em Moçambique. 

Tendo em conta o bem-estar social do povo, na segunda República, o Estado já 
liberaliza o funcionamento da economia para a criação da riqueza e bem-estar individual 
conforme o exposto no número 3 do artigo 109 da constituição que reafirma que “como 
meio universal de criação da riqueza e do bem-estar social, o uso e aproveitamento da terra é direito de 
todo o povo moçambicano ”.

 6.1- As privatizações como elemento dinamizador do estado regulador

Considerando que a economia de mercado já havia sido formalmente instituída 
pela Constituição de 1990, surge então, por força das reformas advindas do IV congresso 
da FRELIMO (Macuácua, 2021)  e por pressão das Instituições de Bretton Woods (FMI 
e BM), a lei nº 15/91 de 3 de Agosto que definia as modalidades de privatizações das 
empresas que pertenceram ao Estado (Muchanga, 2003, p.5). 

Além desta lei de privatizações, a resolução nº15/2001 de 10 de Abril esclarece que 
após a adopção do PRES desde os finais da década de 80, o processo de reestruturação 
empresarial do Estado abrangeu diferentes sectores de actividade com vista a engajar 
cada vez mais o sector privado na apropriação, exploração e gestão empresarial, e com 
efeito foram aprovados vários instrumentos legais pelo Conselho de Ministros e pela 
Assembleia da República, destacando-se:

• O Decreto nº 21/89, de 23 de Maio – que regula a alienação 
a título oneroso de empresas, estabelecimentos, instalações, quotas, e 
outras formas de participação financeira da propriedade do Estado;
• A Lei nº 15/91, de 3 de Agosto – que estabelece as normas 
sobre a reestruturação, transformação e redimensionamento do sector 
empresarial do estado, incluindo a privatização e a alienação a titulo 
oneroso de empresas estabelecimentos, instalações, e participações 
sociais de propriedade do Estado;
• O Decreto nº 28/91, de 21 de Novembro – que define as 
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modalidades de alienação ou privatização de empresas, estabelecimentos, 
instalações, e participações financeiras de propriedade do Estado; e
• O Decreto nº 20/93, de 14 de Setembro – que especifica os 
mecanismos de alienação de participações do Estado, aos Gestores 

Técnicos e Trabalhadores (GTTs).

Esta onda de reformas transformou (Muchanga, 2003, p.5):

• A empresa estatal CTT (Correios, Telefones e Telégrafos) nas 
empresas TDM (hoje TmCel resultado da fusão com a Moçambique 
Celular – Mcel) e Correios de Moçambique.
• Os SMAE (Serviços Municipalizados de Água e Electricidade) 
em Electricidade de Moçambique, e Águas de Moçambique;

Ademais, o decreto 40/94 transforma a empresa Portos e Caminhos de Ferros de 
Moçambique em empresa pública. É no cumprimento da lei n 15/91 que a semelhança das 
empresas TDM, CFM, e EDM, as empresas RM, Correios de Moçambique, e Aeroportos 
de Moçambique se tornaram igualmente empresas públicas privatizadas (idem). 

Assim, quando os serviços públicos básicos de interesse económico geral (água, 
electricidade, telecomunicações, transporte colectivo, etc.) deixam de ser exclusivamente 
estatais, e entregues à actividade privada, Fontana (S/d) adverte que os mesmos devem 
continuar obedecendo os princípios da garantia e continuidade de abastecimento, 
universalidade do serviço prestado, igualdade de condições e acessibilidade do preço, 
ficando a responsabilidade das autoridades reguladoras a garantia e respeito a essas 
obrigações em benefício da sociedade. Porque, por força constitucional, cabe ao Estado 
a prestação de determinados serviços considerados imprescindíveis à população, como a 
educação, a saúde, a segurança pública, o fornecimento de energia eléctrica, os serviços 
de telefonia, entre outros (Da Cruz, 2012, p.84).

Esta “tendência mundial corporizada na privatização das actividades do Estado, 
desenvolvida pelo movimento da Nova Gestão Pública, parte do pressuposto de que 
os sectores público e privado são efectivamente diferentes e que o sector público é 
menos eficaz e eficiente do que o privado, sendo, pois, a privatização encarada como o 
medicamento para as enfermidades da máquina estadual” (Rainey & Chun, 2005, citado 
por Miguel et all, 2017). Pese embora Francisco (2012) considere que os objectivos dessa 
reforma estejam longe de ser alcançados, ao afirmar que “em Moçambique muito pouco 
está sendo feito para se converter a sua economia cronicamente falida, controlada e 
informalizada, numa economia livre, progressiva, viável e sustentável” (p.265).

O princípio da eficiência que se pretende vincar implica a racionalidade económica 
do funcionamento da máquina estatal. Pois “é do interesse público que os tributos pagos 
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pelos cidadãos, e utilizados para custear as funções administrativas, não apenas sejam 
utilizados de forma legal, impessoal, moral e pública, como também de forma eficiente, 
apresentando a melhor relação custo-benefício possível. Entretanto, a eficiência não é só 
um princípio, ela é também finalidade da Administração” (ENAP, 2014).

De acordo com o artigo 103 da lei n.º 7/2012 de 8 de Fevereiro, em Moçambique 
“integram o sector empresarial do Estado todas as unidades produtivas ou comerciais que são exclusivas 
ou maioritariamente participadas pelo Estado e que adoptam a forma de organização e funcionamento 
empresarial”.

E conforme o artigo 104 da mesma lei, o sector empresarial do Estado garante:

a) O exercício de actividades nas áreas consideradas estratégicas, 
nomeadamente económicas nos ramos da indústria, mineração, energia, 
hidrocarbonetos, turismo, transporte e do comércio, ou;
b) A obtenção de níveis adequados de satisfação das necessidades 
da colectividade, bem como a promoção do desenvolvimento segundo 
parâmetros exigentes de qualidade, economia, eficiência, e eficácia, 
contribuindo igualmente para o equilíbrio económico e financeiro do 
conjunto do sector público.

No modelo de regulação o regime dos serviços públicos não mudou de objectivo, 
mas mudaram os meios para o seu alcance, pelo que agora cabe ao Estado e suas 
“instituições reguladoras cuidar do interesse público, enquanto os prestadores de 
serviços públicos serão agentes privados, com fins lucrativos, funcionando nas empresas 
privatizadas de acordo com os critérios comerciais e assumindo os riscos comerciais 
associados à actividade económica” (Fontana, S/d).

Até porque de acordo com o artigo 105 da lei n.º 7/2012 de 8 de Fevereiro:

1. As empresas que integram o sector empresarial do 
Estado regem-se pelo direito privado, salvo no que estiver 
especialmente regulado na lei das empresas públicas, bem 
como nos diplomas legais que aprovarem os respectivos 
estatutos.
2. O sector empresarial do Estado está sujeito às regras 
gerais da tributação e às regras da concorrência do mercado.
3. As empresas participadas pelo Estado estão sujeitas ao 
regime jurídico comercial, laboral e fiscal, ou de outra natureza, 
aplicável às empresas privadas.
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As privatizações foram efectivadas, porem, o Estado não tomou a devida cautela, 
propiciando assim o que acima foi referenciado “a captura do regulador”. Pois com 
a captura do regulador, pelas decisões dos agentes económicos, o Estado vê se na 
posição de simples assistente do processo, perdendo de vista os objectivos de eficiência e 
equidade, onde as decisões são favoráveis aos próprios agentes e não para a colectividade.  

Mesmo assim, favorecendo as privatizações, vigorava o pressuposto segundo o 
qual as empresas de propriedade do Estado eram ineficientes e deficitárias porque não se 
submetiam às leis do mercado, resultando em crescentes prejuízos para os contribuintes. 
Para torná-las eficientes e lucrativas, elas deveriam ser privatizadas, tirando, dessa forma, 
o peso pela sua manutenção do sector público. A ideia era sujeitá-las à competitividade 
do mercado como forma de promover a eficiência e da lucratividade (ENAP, 2014).

A privatização tinha suas razões, mas a realidade demonstrou que foi um erro 
cometido pelo Estado. Ora vejamos, a opção de privatizar foi resultado de uma parte pela 
incapacidade do Estado levar avante as acções de provisão de serviços públicos com a 
devida qualidade, devido aos elevados encargos com o pessoal e os custos de produção. 
Logo, este não pode ser regulador de algo que o próprio Estado não tem a devida perícia 
para fazer. Daí que o ditado é, é preciso ter uma capacidade técnica para saber mandar e 
supervisionar qualquer acção. 

7. O DILEMA DAS EMPRESAS PARTICIPADAS PELO ESTADO 

A considerar o período da vigência da “segunda República”, estão registadas 
no Instituto de Gestão de Empresas Participadas pelo Estado as seguintes empresas 
(IGEPE, 2022):

• Empresas Públicas: ENH, TVM, RM, EDM, Aeroportos de 
Moçambique, CFM, 
• Participadas Pelo Estado: PETROMOC, LAM, Tmcel, 
Companhia Moçambicana de Gasoduto (SMG), BNI, Silos e Terminal 
Graneleiro da Matola (STEMA), Transmaritima, SEMOC, Sociedade 
Moçambicana de Medicamentos (SMM), Monte Binga, Sociedade 
de Noticias (Sn), Sociedade de Gestão Imobiliária, LAM, Complexo 
Agro Industrial de Chokwe (CAIC), HCB, Empresa Moçambicana 
de Exploração Mineira (EMEM), Empresa Moçambicana de Pesca 
(EMOPESCA), EMOSE, Empresa de Exportação e Importação de 

Medicamentos (MEDIMOC), CPMZ.

Mesmo após a privatização dessas empresas, o que se assiste é um incremento das 
tarifas dos serviços públicos (Energia, Água, e Transporte são disso um bom exemplo) e/
ou ao pagamento de compensações aos privados por parte do Estado (os tais subsídios). 
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Diante disso, Ditix (2012) considera que este Estado regulador “não tem corpo 
nem alma de estado social, antes pretende transformar em mercado lucrativo os serviços 
públicos antes prestados pelo Estado interventor, de acordo com princípios que os 
colocavam à margem do mercado. Este autor considera ainda, que o Estado é a ponta de 
lança de uma operação de publicidade enganosa” (p.22).  

E embora diante de um suposto “Estado de Direito” onde “a gestão de bens 
públicos é feita com base na lei e não na base da vontade ou interesses dos governantes” 
observando a consagração do princípio da separação dos poderes legislativo, executivo e 
judiciário (MASC, 2010, p.18), é duvidosa sua aplicabilidade prática, se se considerar os 
episódios da novela das chamadas “dívidas ocultas”, que eu ousaria a chamar de “dívidas 
supérfluas” (uma vez que os fundos resultantes dessa dívida aparentam ter sido usados 
para financiar aquisições luxuosas de uma minoria). 

Não que as empresas criadas (MAM, PROINDICUS e EMATUM) não sejam 
social ou economicamente rentáveis. Longe disso. Facto é que elas foram criadas com 
propósitos claramente benéficos para a sociedade, mas o dilema surge quando o poder 
de fiscalização da Constitucionalidade dos actos normativos dos órgãos do Estado é 
colocado em causa.

Vale aqui sublinhar o termo “meios de regulação” no processo de resposta as 
demandas sociais, elemento presente num Estado Regulador, que Apolinário (2013) 
defende como sendo um Estado “mais do que mero polícia da actividade dos particulares, estando 
antes vocacionado, através da sua acção, para orientar, influenciar, bem como condicionar a actividade 
económica dos agentes de mercado” (p. 10).

É imperioso que se faça alguma consideração sobre o Estado regulador que muitas 
vezes não assume concretamente o seu valor, permitindo assim às falhas de regulação. Ora 
vejamos, a acção reguladora deve estar relacionada à realização dos valores fundamentais 
da Nação e, portanto, não podem reduzir-se unicamente aos valores económicos. Isso 
leva-nos a pensar sobre as grandes falhas de regulação em Moçambique: a falta de 
informação pública, que propicia o que se chama de assimetria de informação e a captura 
do regulador, pois as finalidades do Estado podem ser desviadas à decisões não eficientes 
com o objectivo de favorecer os interesses dominantes dos grupos mais influentes 
no processo de decisão e provisão de serviços públicos.

Como dito anteriormente em vários trechos deste artigo, é papel do Estado 
garantir o bem-estar social do povo, e uma das formas para a prossecução desse objectivo 
é o fornecimento de bens e serviços de utilidade pública (Martins e Takeda, 2020). Para 
alcançar os objectivos acima propostos, “o Estado pode por si mesmo desenvolver as 
actividades administrativas conferidas pela constituição, ou então exercê-las através de 
outros sujeitos, por meio da descentralização” (Cruela e Chapananga, 2013). 
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É nesse contexto que se acredita que a descentralização estatuída na Constituição 
da República de Moçambique tenha sido implementada como tentativa de fortalecer 
a capacidade reguladora no Estado, na medida em que ela visa “organizar a participação 
dos cidadãos na solução dos problemas próprios da sua comunidade e promover o desenvolvimento 
local” (Macuácua, 2019, p. 203). A introdução do princípio de subsidiariedade na revisão 
constitucional de 2018 deverá fazer com que de forma gradual as atribuições, competências 
e recursos de nível central sejam colocados o mais próximo possível das comunidades, 
na busca de maior eficácia, eficiência da administração pública na prestação de serviços 
públicos (idem, p.258).

Ademais a intenção dessa reforma era de promover eficiência das empresas privadas 
a bem do serviço público, por meio da redução do excesso de burocracia. Logicamente 
isso não ocorreu (Fontana, s/d). Assim, mesmo que a Administração Pública imite tal 
qual a empresa, não estaria isenta ou livre da burocracia. 

Até porque a administração pública sofre interferência do poder político, que 
contrasta com a administração privada, unicamente modelada pelos princípios do 
mercado, mormente pela satisfação das necessidades dos clientes como meio para alcançar 
lucros, e sujeita à lei da falência (Bilhim, 2006). Já o sector público visa a satisfação dos 
imperativos políticos, designadamente como forma de estabilidade social (Miguel et all, 
2017, p.84)

Tendo em conta que os fenómenos da globalização continuam a impor com 
maior insistência a abertura à concorrência de actividades antes prestadas em regime de 
monopólio pelo sector público (Apolinário, 2013, p.87), o que se pretende saber é, depois 
da venda (parcial ou total) de grande parte das empresas públicas, que de empresário/
produtor passou a regulador, qual papel lhe resta? E quais os sectores carecem de 
intervenção pública, e que tipo de intervenção se apropria a cada sector?

A resposta a esta pergunta é dada por ENAP (2014) que explica que movido pelo 
interesse colectivo, o Estado pode intervir nessa esfera tipicamente privada, por meio de 
três formas: a regulação pública de relações até então consideradas exclusivas da 
esfera privada; a prestação de serviços sociais; e a produção de bens considerados 
essenciais ou de interesse colectivo que o privado não se disponha a oferecer. 

De facto é aqui onde assenta a mão invisível do Estado. Pois com as privatizações 
e implantação da economia de mercado o Estado deve sim ser o regulador efectivo 
e permanente para que os serviços públicos sejam assegurados, sem pôr em causa os 
aspectos económicos (Lucro) e sociais (serviços e bens com a devida qualidade).

De acordo com o número 1 do artigo 32 da lei n.º 7/2012 de 8 de Fevereiro – lei 
base da organização e funcionamento da administração pública - “a administração Directa do 
Estado compreende os serviços públicos directamente prestados pelos órgãos do Estado, os órgãos centrais, 
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independentes, locais e os de representação do Estado no estrangeiro”. Enquanto a administração 
indirecta do Estado é definida por Amaral (2006 citado por Macuácua, 2019) como “uma 
actividade que, embora exercida para a realização dos fins do Estado, é exercida por 
pessoas colectivas distintas do Estado”.

De acordo com Da Cruz (2012), a Intervenção directa ocorre quando o Estado cria 
empresas (públicas ou participadas pelo Estado) “que actuem no domínio económico, 
ou como agentes no âmbito da livre concorrência com os particulares, ou na maneira de 
monopólios, ou, ainda, por meio da criação, também pelo Estado, de agências reguladoras 
para regularem e fiscalizarem serviços e actividades económicas” (p.72).

E a Intervenção indirecta ocorre “com a expedição de normas jurídicas (leis, 
medidas provisórias, portarias, circulares, resoluções, instruções normativas) advindas 
dos Poderes Legislativo e Executivo. Como esses serviços são de relevante valor social 
e, primordialmente, cabia ao Estado seu fornecimento, sua fiscalização deve ser feita por 
meio de algum órgão que se manifeste imparcial em relação aos interesses do Estado, da 
concessionária e dos consumidores” (idem p.72).

Conforme as alíneas a), b), e c) do número 4 do artigo 33 da lei base da organização 
e funcionamento da administração pública n.º 7/2012 de 8 de Fevereiro, cujo teor se 
extrai:

1. Os órgãos da Administração Directa do Estado podem, ainda 
ser:
a) Executivos, quando disponham, principalmente de poderes de 
decisão ou de execução das decisões;
b) Consultivos, quando as suas competências são de natureza 
opinativa ou de emissão de pareceres, mediante solicitação;
c) Fiscalizadores, quando controlam as actividades de outros 
órgãos, funcionários, agentes ou pessoas jurídicas.

Tendo em conta o princípio da separação de poderes, Locke & Montesquieu 
(citado em Apolinário, 2013) defendem que “o poder corrompe e que “cada homem 
investido no poder está apto a abusar do mesmo”, pelo que “ (…) para prevenir este 
abuso, é necessário, desde a sua origem, controlar o poder com outro poder” , evitando 
que o poder seja exercido pelas mesmas pessoas” (p.32). 

Com isso, acredita-se que tendo em Moçambique órgãos da Administração Directa 
do Estado organizados em executivos, consultivos e fiscalizadores, mais se reforça a sua 
capacidade entanto que Estado regulador, para evitar o abuso de poder por meio do 
princípio da separação de poderes de Locke & Montesquieu.

Um dos pontos de aproximação do Estado com a Economia pode ser verificado 
na leitura do artigo 96 da Constituição de 1990, quando o Constituinte determina que:
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1. A política económica do Estado é dirigida à construção de bases 
fundamentais do desenvolvimento, à melhoria das condições de vida do 
povo, ao reforço da soberania do Estado e à consolidação da unidade 
nacional, através da participação dos cidadãos, bem como da utilização 
eficiente dos recursos humanos e materiais.
2. Sem prejuízo do desenvolvimento equilibrado, o Estado garante 
a distribuição da riqueza nacional, reconhecendo e valorizando o papel 
das zonas produtoras. 

Mas será que a retirada de cena do Estado interventor pode constituir uma ameaça 
de retrocesso social nas áreas asseguradas pelo Estado (Energia, transporte publico, 
etc.)? (Apolinário, 2013, p.83). Será que com a liberalização de serviços públicos de 
carácter económico e sua submissão às regras do mercado, oferecem garantia de acesso 
de consumidores “não lucrativos” a serviços essenciais? Será que num contexto em que 
o Estado Interventor (garantidor) se abstêm da produção directa de bens e serviços, 
e delega essa função aos privados corre-se o risco de estar perante o que Ditix (2012) 
chama de “ terra de ninguém jurídico”, pelo facto de o Estado se destituir da sua tarefa 
enquanto órgão soberano?

Por mais que a lógica do mercado (poder económico ditador da preferência 
individual para a produção e consumo) seja distinta da lógica de serviço público (produção 
de bens e serviços para atender as necessidades sociais) (Derani, 2002 citado por Fontana, 
S/d) a presença do Estado como regulador continua sendo imprescindível.

Ademais, a liberalidade económica formalmente consagrada pela Constituição de 
1990 (Macuácua, 2019, p. 93), culminaria com uma reestruturação do papel do Estado na 
perspectiva de uma economia de mercado, originando deste modo a uma nova função 
administrativa, a chamada função “reguladora” (Apolinário, 2013, p.10). A nova função 
regulação do Estado “se prepara também para derrubar: a fronteira que separa o Direito 
Público do Direito Privado” (p.11).

Embora com a mesma finalidade, a de cumprir com o papel do Estado, o 
surgimento do sector empresarial público, nalguns casos em forma de monopólio e 
noutros em forma de empresas participadas pelo Estado, ou com alguma organização 
tipicamente privada, passou a concorrer com empresas privadas.

As empresas públicas foram criadas para ser a solução para as falhas do mercado. 
Não obstante a existência de mercados imperfeitos, a presença do Estado com função 
regulação torna-se necessária, até porque o mercado não existe sem o Estado (para servir 
de alicerce legislativo e administrativo para o pleno funcionamento da economia de 
mercado estabelecida na nova Constituição da República de 1990), e o Estado precisa do 
mercado (para satisfazer as necessidades do povo). Contudo, Apolinário (2013) defende 
que mesmo sendo omnipresente no funcionamento do mercado, o Estado não conseguia 
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resolver as falhas que ditaram sua intervenção como “produtor” de bens e serviços. E 
como ele mesmo diz, “o feitiço ameaçava virar-se contra o feiticeiro” porque ninguém 
conseguia controlar. 

De acordo com os números 1 e 2 do artigo 101 da Constituição da República de 
Moçambique (Macuácua, 2019, p.37):

1. O Estado promove, coordena e fiscaliza a actividade económica 
agindo directa ou indirectamente para a solução dos problemas 
fundamentais do povo e para a redução das desigualdades sociais e 
regionais.
2. O investimento do Estado deve desempenhar um papel 
impulsionador na promoção do desenvolvimento equilibrado.

Tendo em conta que o Estado Interventivo entrou em crise por financiar de 
forma excessiva a despesa pública de âmbito social” (Apolinário, 2013, p 94), o que se 
esperar do Estado Regulador que agora interfere de forma directa e indirecta no mercado 
(conforme o nº1 do artigo 101 da CRM), num cenário em que os relatórios da Conta 
Geral do Estado revelam que parte das empresas públicas como a TVM e a RM tem 
afundando o Estado por meio de subsídios, enquanto outras como a ENH, Aeroportos 
de Moçambique, Correios de Moçambique, CFM tem resultados positivos. Diante 
disso, o Tribunal Administrativo (TA, 2016) adverte que o sector empresarial do Estado 
constitui um risco fiscal, sendo um passivo contingente, uma vez que estas empresas 
estão praticamente com os seus resultados líquidos acumulados negativos – restrições 
de liquidez. 

É com base no pressuposto de tentativa de reversão deste cenário, que surgem 
novas reformas. Dentre a reestruturação mais recente do sector empresarial do Estado 
destacam-se as seguintes acções (Conta Geral do Estado, 2021): 

• A aprovação do Decreto nº 31/2021 de 25 de Maio – que 
dissolve a Empresa Moçambicana de Exploração Mineira, S.A. (EMEM);   
• A aprovação do Decreto n.º 32/2021, de 25 de Maio – 
que extingue a Empresa Nacional Correios de Moçambique, E.P e 
autorização da alienação total da participação do Estado e do IGEPE 
na empresa Domus, S.A;
• A aprovação da reestruturação financeira da recapitalização 
da EDM, E.P. através do saneamento da dívida pelos acordos de 
retrocessão;
• A conversão em aumento de capital para LAM, S.A. e a ADM, 
E.P.;
• A realização do capital social da Petromoc, S.A., através da 
inscrição de uma verba anual do Orçamento do Estado;
• A aprovação de emissão de garantias bancárias para importação 
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de combustível através do BNI; e 
• A aprovação da conversão das dívidas dos acordos de retrocessão 
em prestações acessórias, reforçando desta forma os fundos próprios da 
TMCEL, S.A.

O que se percebe é que até aos dias de hoje grande parte do Sector Empresarial 
do Estado beneficia dos fundos de investimento do Estado “com vista a garantir a 
continuidade das operações e a reestruturação das empresas, na forma de aumento de 
capital e de suprimentos nas empresas” (CGE, 2021).

Estamos perante um sector empresarial do Estado altamente dependente do OE e 
incapaz de se auto suster. Sendo assim, torna-se necessário uma reflexão pontual, sobre 
quais os sectores onde o Estado pode operar com eficiência tendo em conta sua actual 
capacidade técnica de gestão. 

Assente no princípio da subsidiariedade, João Caupers alerta que “o Estado tem 
de ter perfeita consciência de que não pode, nem deve, fazer tudo”, seja porque lhe 
faltam os recursos financeiros, seja porque lhe faltam os meios humanos ou técnicos. 
Assim, o Estado deve ceder o seu lugar de empresário aos privados, só devendo intervir 
directamente no mercado (produzindo bens ou prestando serviços) quando se revelar 
a melhor solução, seja porque se demonstra que o Estado consegue maior eficiência 
do que os particulares em determinadas actividades, seja porque não existem privados 
interessados em desempenhar essas actividades (Apolinário, 2013, p. 102).  

No modelo regulador o Estado passa a corrigir o mercado em vez de o dirigir, e 
a regulação vem a ser uma forma de intervenção (ainda que indirecta) que consiste na 
orientação e supervisão do seu funcionamento (Apolinário, 2013, p.104). Neste contexto, 
para promover eficiência, o Estado enquanto instituidor de regras de jogo para a actuação 
dos operadores económicos no chamado mercado da concorrência, deve criar estratégias 
e mecanismos de monitoria, controle e avaliação de resultados (Vitalis, 2016, p.277).

Será que estaríamos a validar a hipótese de que o estado garantidor foi concebido 
para assumir a função de garantir lucros certos e bastantes às empresas que exploram 
serviços públicos, entretanto privatizados, uma vez que essas empresas não podem falir 
(porque não podem deixar de ser fornecidos os ‘serviços públicos’ que elas exploram), 
coisa que o mercado, evidentemente, não poderia garantir-lhe (Ditix, 2012, p.25)?

A ser assim, torna-se necessário verificar se do ponto de vista constitucional, 
existe algum direito geral de acesso aos serviços essenciais, e se na posição de regulador 
(fornecedor indirecto), o Estado garante efectivamente o respeito a esses direitos por 
parte dos privados, assim como, se na posição de Estado fornecedor directo faz questão 
de salvaguardar os mesmos direitos dos cidadãos. Para Apolinário (2013) a mudança de 
modelo de Estado não tem de significar, só por si, um “perigo” de retrocesso social, 
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pois no modelo de Estado Regulador o Estado terá sempre a obrigação de assegurar o 
acesso, de todos os cidadãos, aos serviços de interesse económico geral, em condições 
de igualdade, regularidade, continuidade e de acordo com determinados padrões de 
qualidade, o que se traduz, em última análise, à salvaguarda dos direitos económicos e 
sociais garantidos pela Constituição (p.100).

Diante da transição do modelo Interventor para o Modelo Regulador, o que se 
percebe é que mais responsabilidade se atribui ao Estado, a considerar o exposto por 
Apolinário (2013) “o Estado deve não apenas monitorar as actividades dos operadores 
privados, mas acima de tudo deve elaborar instrumentos reguladores adequados para 
que a sua intervenção seja preventiva, corrigindo as falhas do mercado e garantindo, 
simultaneamente, a satisfação das necessidades colectivas” (p.104). Tais instrumentos 
jurídicos devem inspirar confiança tanto nos agentes económicos prestadores desses 
serviços essenciais, quanto nos consumidores (principalmente os mais desfavorecidos). 

8. AS BARREIRAS DO INTERVENCIONISMO ESTATAL

Liberal, e autor da obra “a riqueza das nações”, Adam Smith, mesmo defendendo 
a não intervenção do Estado no mercado, chega a aceitar de forma excepcional que 
o Estado pode sim intervir no mercado, desempenhando todas aquelas funções 
desinteressadas pelos privados, e que sejam de utilidade social como a justiça, defesa, 
e determinadas obras públicas (caminhos públicos, parques, jardins, etc.) (Apolinário, 
2013). Este posicionamento é corroborado por Gouveia (2016, citado por Macuácua, 
2019, p. 37) ao referir que a intervenção do Estado na prossecução do bem-estar assenta-
se em duas vertentes: o bem-estar económico – pela provisão de bens que o mercado não pode fornecer 
ou não pode fornecer satisfatoriamente; e o bem-estar social – pela prestação de serviços sociais e culturais 
a cargo do Estado, normalmente desinseridos do mercado. 

Por outro lado, Stuart Mill, assente no princípio da liberdade, evoca com maior 
latitude a intervenção do Estado apenas na correcção (por meio de punição a possíveis 
infracções ou violação a lei) de algum dano que o privado cause a sociedade. Evocando 
assim a observância do principio da “segurança” que segundo o qual:  

 A segurança externa contra as entidades agressoras, no plano territorial, 
no plano das pessoas e no plano do poder (a segurança interna, na 
manutenção da ordem pública, da segurança de pessoas e bens, e na 
prevenção e repressão de danos de bens sociais, para alem da própria 
aplicação geral do Direito) (Gouveia, 2016, citado por Macuácua, 2019, 
p. 37)
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Assim, o Estado é chamado a pautar por uma intervenção legislativa de âmbito 
”político” (exceptuando a prestação de serviços de segurança e defesa nacional) como 
garantia do gozo do direito a liberdade. No âmbito económico, Smith acreditava que 
conferindo liberdade comercial, o Estado já assegurava a existência do mercado, e que 
pela lógica da chamada “mão invisível” a iniciativa privada promoveria o máximo de 
bem-estar do povo (Apolinário, 2013).

A intervenção pública surge limitada não apenas segundo parâmetros de eficiência 
(comparativamente com a actuação dos privados), mas também segundo parâmetros de 
necessidade tendo em vista o fim público a alcançar de ordem económica, política, social 
ou outros (como, por exemplo, a segurança do abastecimento, no caso do fornecimento 
de electricidade). A intervenção do Estado no mercado torna-se necessária tendo em 
conta que ao Estado compete a gestão do que é comum aos indivíduos de dado território 
(idem). 

Parafraseando as palavras de Venâncio Filho (1968, p. 6) citado por Clark e tal 
(S/d, p.4188) “ todo regime estatal implica um mínimo de intervenção nas actividades 
económicas dos indivíduos, já que a colectividade não pode se escusar de cuidar das 
relações que condicionam a riqueza nacional/desenvolvimento do país, e também podem 
comportar certos abusos”. 

9. AS ENTIDADES REGULADORAS COMO SUPORTE DO ESTADO 
REGULADOR

De acordo com Macuácua (2019), a regulação em Moçambique se definiu numa 
acção mais restrita que conjuga a institucionalização de entidades independentes, dispostas 
a restabelecer as regras de jogo e mediar conflitos em sectores política e economicamente 
sensíveis. Ademais, Gazier & Cannac (1984) referem que a primeira tarefa da regulação 
é propriamente política (com mais relevância para a área legislativa e executiva), e a 
segunda tarefa funciona por meio da neutralidade, equidade e de humanidade. Assim, 
fica claro que a regulação é a negação da mão invisível de auto-regulação do mercado, 
existente não apenas como instrumento de correcção das distorções do mercado, mas 
como instrumento político fundamental de carácter social (Macuácua & Gonçalves, 
2021). 

No Estado Democrático de Direito as agências reguladoras são uma forma de 
intervenção indirecta do Estado no mercado (Clark e tal, S/d, p.4184). Elas “são órgãos 
criados pelo governo por lei específica para regular, controlar e fiscalizar os serviços 
prestados por empresas privadas que actuam na prestação de serviços, que, em sua 
essência, seriam públicos. São formas de intervenção do Estado no domínio económico” 
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(Da Cruz, 2012, p.72).
Após as privatizações das empresas dos sectores de telecomunicações, energia, 

Portos e caminhos-de-ferro, de produtor de insumos industriais e de fornecedor de 
infra-estrutura para o sector privado da economia, o Estado moçambicano passou a 
exercer o papel de regulador desses mercados recém - criados com as privatizações. 
Assim, de acordo com ENAP (2014), a forma escolhida para exercer a função reguladora 
foi a da criação de agências reguladoras específicas para cada mercado a ser regulado. 
Outrossim, a ausência de um dispositivo legal que clarifique o campo de actuação dos 
entes reguladores, desencadeia a chamada escolha regulatória. 

Com o processo de privatizações e desestatização do Estado, surge a necessidade 
de se regular o mercado para que as falhas de mercado sejam controladas, não apenas 
nas situações de monopólio natural, mas também quando se torna necessário garantir 
o cumprimento de determinadas obrigações de serviço público por parte das empresas 
privadas, que não seriam normalmente respeitadas na lógica do lucro (Da Cruz, 2012, 
p.84).

Entre as competências das agências reguladoras pode-se citar (idem, p.75):

• A mediação, na esfera administrativa, de interesses 
conflituantes em que figure o governo, entidade com a qual as agências 
reguladoras devem manter um certo alinhamento; 
• A obrigação de assegurar a continuidade e a qualidade das 
operações dos prestadores de serviços públicos ou concessionários; 
• A garantia à protecção dos interesses e necessidades dos usuários, 
cidadãos e clientes, porque são eles a causa primeira e a justificativa para 
a existência do próprio aparelho do Estado. 

Apesar de as agências actuarem dentro de um espectro de dimensões grandes, seus 
poderes são delimitados por lei. O âmbito de actuação passa por diversas áreas, sendo as 
mais importantes as de fiscalização, regulamentação, regulação e, por vezes, arbitragem 
e mediação (ibidem, p.75).

Fontana (S/d) explica que os defensores do Estado regulador definem que 
a responsabilidade pública de regular é, ainda, uma forma de intervenção do Estado 
na chamada “ economia de mercado regulada”, onde a função de regulação justificada pela 
necessidade de salvaguarda do interesse público, deveria ser prosseguida, não pelo estado 
enquanto tal, mas por agências (ou entidades, ou autoridades) reguladoras independentes. 
Até porque Macuácua & Gonçalves (2021) defendem que a regulação também é a 
intervenção estatal, que ocorre por meio de taxações, subsídios e controlos legislativos e 
administrativos sobre as actividades económicas (p.6). 

A actividade das agências reguladoras deve pautar-se em três vertentes (Souto, 
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1999, p. 129) citado por Da Cruz (2012, p. 85):

• Regulação de monopólios, o que significa que as 
forças de mercado devem ser minimizadas por meio de controlos de 
preços e da qualidade dos serviços; 

• Regulação para competição, para viabilizar sua 
existência e continuidade; e 

• Regulação social, por meio da qual se pode assegurar 
a prestação de serviços públicos de carácter universal e também a 
protecção ambiental.

Outrossim, Macuácua & Gonçalves (2021) rebatem a ideia de que a regulação 
obedece dois padrões básicos: a regulação activa (de carácter mais interventivo – 
regulação de serviços públicos e de infra-estruturas) e a regulação reactiva (regulação 
de condutas de competição).

Para Luís Roberto Barroso (1999, p. 370) citado por Da Cruz, 2012) as funções do 
Estado transferidas para as agências reguladoras não são novas: O Estado sempre teve o 
encargo de zelar pela boa prestação dos serviços. Ocorre, todavia, que quando eles eram 
prestados directamente pelo próprio Estado ou indirectamente por pessoas jurídicas 
por ele controladas (as empresas participadas pelo Estado e as empresas públicas), estas 
funções não tinham visibilidade e, a rigor, não eram eficientemente desempenhadas 
(p.76).

O Estado cria então as chamadas autoridades reguladoras, que no contexto de 
fazer funcionar os instrumentos jurídicos do então modelo de Estado Regulador surgem 
independentes do próprio Governo (e, directa e indirectamente independentes, também 
dos próprios regulados) (Apolinário, 2013, p.105). Nesse contexto, não são mais homens 
que imperam sobre os outros homens, mas poderes públicos que agem sobre o arbítrio 
das pessoas privadas (ENAP, 2014). 

Mas há sectores onde o Estado ao invés de criar autoridades reguladoras 
independentes, criou órgãos consultivos, como o caso do sector de energia, que através 
da Lei n.º 21/97 criou o Conselho Nacional de Electricidade (CNELEC) como um órgão 
consultivo do governo e de defesa do interesse público. Mais tarde foi então criada a 
ARENE (Autoridade Reguladora de Energia).

Em Moçambique as autoridades reguladoras estão inseridas nos ministérios 
respectivos, o que significa que elas se submetem ao seu ministro de tutela, facto que 
levanta questionamentos em torno da sua autonomia e eficácia na actuação. Ate porque há 
quem considere que essas “agências reguladoras, libertas do dever de prestar contas 
perante os órgãos do poder político legitimados democraticamente e isentas do escrutínio 
político do povo soberano, ficam mais vulneráveis do que o Estado à influência dos 
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interesses económicos dominantes, e que o destino desta regulação amiga do mercado, 
só poderia ser a desregulação” (Dixit, 2012, p.10).

Ademais, existe um fosso legal de entendimento em relação ao âmbito de actuação 
dos entes reguladores, colocando estas agências numa situação de dúvida quanto ao 
seu verdadeiro papel, ou pelo menos ao papel que as mesmas deveriam exercer. Um 
exemplo disso é observado no artigo 46 da lei número 3/2022 de 10 de Fevereiro 
(Lei que estabelece o Regime Jurídico sobre Crimes contra Saúde Pública) que atribui 
a Autoridade Reguladora a função de Inspecção-Geral de Saúde. Considerando que a 
Autoridade Reguladora exerce, além da função inspectiva, a função de regular, controlar, 
arbitrar, mediar e fiscalizar (Da Cruz, 2012, p.72), essa lei desfoca o âmbito de actuação 
da agência reguladora, reduzindo todas essas funções de equilíbrio social e económico 
numa única - a função inspectiva.

Por outro lado, o que se nota em Moçambique é presença da Autoridade Reguladora 
da Concorrência, mas com ausência de uma Autoridade Nacional da Regulação, órgão 
que deveria velar pelas agências independentes da regulação sectorial, criando assim uma 
lacuna na regulação. 

Será que ao assumir este novo papel de regulador o Estado se esvazia das suas 
funções? Em parte sim, a considerar a redução dos orçamentos públicos, a privatização ou 
venda de participações de empresas públicas ao sector privado, a redução dos controlos 
públicos sobre actividades privadas de modo a permitir um funcionamento mais livre 
do mercado, e a multiplicação de autoridades reguladoras independentes ou de auto-
regulação para controlar a viés social (idem).

A responsabilidade terciarizada para os entes de regulação de fiscalizarem 
e normalizarem a (boa) prestação dos serviços públicos – pela iniciativa privada – 
demonstra o esforço do Estado em manter os vínculos sociais e a promoção da coesão 
social (Fontana, S/d).Mas na visão de Regan o Estado é o problema e não a solução da 
coesão social, pois o excesso de regulação (regulamentos e de estatutos) desencorajava 
a concorrência não só do ponto de vista da entrada de novos operadores, mas também 
do ponto de vista dos consumidores, contribuindo para o aumento dos preços, em vez 
da sua diminuição (citado por Apolinário, 2013, p.121). Outrossim, na perspectiva de 
impulsionar o desenvolvimento económico e social, argumentava-se que era necessário 
desregular os mercados porque a excessiva regulamentação da economia inibia os 
investimentos privados e, consequentemente, o crescimento económico (ENAP, 2014).

Assim, para suportar a ideia da necessidade regulamentar do Estado, questiona-
se a sua capacidade reguladora. Vale trazer aqui um fenómeno importante ligado a 
esfera ambiental, onde se vê uma exploração desenfreada da madeira no país, que pode 
culminar a longo prazo com problemas ambientais graves, como o caso do aquecimento 
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global. Portanto, é nesses e outros casos que se questiona a capacidade reguladora do 
Estado: será que o mesmo possui recursos para detectar problemas entre o privado e 
a comunidade? Que papel tem o Estado na supervisão de actividades perigosas levadas 
a cabo por operadores privados, e até que ponto essa supervisão se pode revelar eficaz 
quando existe uma relação, por vezes demasiado justa, entre reguladores e regulados. 

Com o processo de privatização surge a necessidade de salvaguardar determinados 
serviços públicos assim como impor às empresas privadas prestadoras de serviços públicos 
um conjunto de obrigações próprias de um verdadeiro serviço público, tarefa que no 
entendimento de Da Cruz (2012) foi atribuída às entidades reguladoras independentes 
por se entender que “o Estado incapaz de administrar o sector público da economia, é 
também considerado incapaz de exercer bem esta função reguladora” (Nunes, 2007, p. 
11).

De acordo com a teoria de Stigler, a principal razão da regulação pública é a 
redistribuição da riqueza, e não a maximização da eficiência económica. Pois para ele, 
a regulação seria uma forma de diminuir o número de empresas concorrentes num 
determinado sector e de subir os preços dos bens ou dos serviços. A teoria conclui que 
a regulação beneficia mais as empresas do que os indivíduos (Apolinário, 2013, p.182).

Porem, Moreira & Maçãs (2003, p. 12 citado por Ditix, 2012) explicam que há 
sectores da economia, como electricidade e telecomunicações, “cuja gestão é necessário 
deixar à parte, de modo a garantir aos vários operadores um acesso à rede em igualdade de 
circunstâncias. Desse modo, torna-se necessária a existência de uma entidade reguladora 
dotada da autoridade e independência necessária para garantir o acesso de todos em 
condições equitativas”.

Por mais que os defensores do Estado regulador considerem que as agências 
reguladoras são órgãos independentes, neutros e preocupados com eficiência (pelo 
simples facto delas não prestarem contas a ninguém), fica evidente que as mesmas vêm 
exercendo funções políticas que afectam a vida e o bem-estar de todos. Até porque a 
ausência da prestação de contas coloca em ameaça a democracia defendida na CRM.

Com a ausência de regulação (ex: leis que estabelecem o máximo de poluentes 
aceite) para casos de existência de externalidades (ex: poluição ambiental, que acaba por 
afectar a qualidade do ar e contribuir para o aquecimento global), as empresas não terão 
qualquer incentivo para poluir menos se disso depender a sua capacidade produtiva, nem 
tão pouco para compensar a sociedade por esse facto. Sabe-se que apesar de se tratar de 
actividades poluentes, a mesma produz bens e serviços essenciais para a sociedade, o que 
justifica a intervenção do Estado de forma a reduzir a diferença entre os custos privados 
da actividade poluente e os seus custos sociais.

O que se observa é que durante seu processo de produção empresas como a 
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MOZAL criam externalidades negativas (não que não se observe a positiva), que depois 
vem a ser “encoberta” com o falso conceito de “responsabilidade social” quando na 
verdade se trata de filantropia.

Sim, falso conceito de responsabilidade social. Porque, na visão de Tenório (2006, 
p. 26) corroborado por Carrol, “a responsabilidade social nasce de um compromisso da 
organização com a sociedade, em que sua participação vai mais além do que apenas gerar 
empregos, impostos e lucros. O equilíbrio da empresa dentro do ecossistema social depende 
basicamente de uma actuação responsável e ética em todas as frentes, em harmonia com 
o equilíbrio ecológico, com o crescimento económico e com o desenvolvimento social”. 
Podendo se entender que, a responsabilidade social ocorre quando as empresas durante 
o seu processo produtivo, adoptam de forma voluntária, posturas, comportamentos e 
acções que promovam o bem-estar dos seus públicos interno (funcionários e clientes) e 
externo (comunidade, parceiros, meio ambiente, etc.). No conceito de responsabilidade 
social é notória a presença do benefício da colectividade. Apresenta-se como uma 
prática voluntária que não deve ser confundida exclusivamente por acções compulsórias 
impostas pelo governo ou por quaisquer incentivos (fiscais ou de outra natureza).

Para Anthony Ogus (citado por Apolinário, 2013), quando uma “falha do mercado” 
é acompanhada por uma “falha do direito privado” existe, uma situação a justificar uma 
intervenção regulatória em defesa do interesse público. Quando as externalidades são 
positivas, a regulação deve promover a actividade e assegurar que as empresas em causa 
são devidamente compensadas/subsidiadas pelos benefícios sociais que geram. 

Ora, num contexto de Estado (por meio de suas empresas), as externalidades 
positivas criadas não podem ser objecto de compensação por parte do regulador, porque 
por um lado o próprio Estado estará exercendo exemplarmente o seu dever de promoção 
de bem-estar, e por outro, porque em alguns casos as externalidades podem assumir dois 
lados (positivo e/ou negativo). O que poderá dificultar o processo de compensação e/
ou correcção.

Outra condição necessária para que um mercado funcione é a inexistência de 
informação assimétrica, principalmente da parte dos consumidores, para evitar que 
produtores tentem aproveitar-se do défice de informação dos compradores e venderem 
os seus produtos ou prestarem os seus serviços sem a devida franqueza. As falhas de 
informação devem ser corrigidas pela regulação pública (Apolinário, 2013, p.184).

Será que confiando a soberania do Estado as agências reguladores independentes 
poderia esperar-se que a função reguladora do estado tivesse êxito? A verdade é que 
parece ser sob o seu olhar cúmplice que o Estado entregou os ‘mercados e as empresas 
produtivas’ aos especuladores aos que constituem o vírus da economia mundial (Dixit, 
2012). 
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10. CONCLUSÃO

O tema é muito complexo e abrangente, de difícil análise e abordagem de forma 
resumida e total, pois a intervenção do Estado no mercado económico não se aplica ou 
deve ser aplicado de maneira semelhante em todos os Países e dentro dos ordenamentos 
jurídicos de cada um, posto que as peculiaridades de cada País não são as mesmas. O 
certo é que, em matéria de regulação, a sua adequação é contínua e há que se fazer muito 
mais no nosso País.

Diante dos cenários analisados torna-se necessário afirmar que independente da 
posição de “empresário”, ou de “regulador”, o Estado deve apenas garantir que todos 
os serviços públicos (fornecidos por empresas públicas ou privadas) sejam colocados a 
disposição do povo com uma qualidade e preço que contribuam para a promoção do 
bem-estar social.

Facto comprovado é que tanto o sector empresarial da chamada primeira 
República, quanto o sector empresarial estatal da segunda república não deram resposta 
aos objectivos constitucionais de dinamizar a economia como mecanismo garante de 
bem-estar social. Neste artigo ficou evidente que embora seja recomendado que o Estado 
detenha empresas em sectores de essencialidade económica e social sob o pretexto de 
eficiência, tal resultado está longe de se efectivar. Porque o País vive um cenário em que 
a qualidade e o custo de serviços essenciais que o próprio Estado deve garantir ao povo 
(Educação, Saúde, Transporte, Energia, Água, etc.) não contribuem para a promoção 
para o bem-estar da maioria dos moçambicanos que vive abaixo da linha da pobreza. 

Apesar da abertura do mercado e da privatização das empresas estatais, não resta 
dúvida que o papel fundamental do Estado continua inalterado e inalterável na defesa 
do interesse público diante de interesses privados em meio à competição do mercado. 
Contudo, o sucesso da acção reguladora do Estado depende: da sua capacidade técnica 
de execução; das estratégias e padrões de regulação; e de sua capacidade de lidar com 
agentes económicos e políticos poderosos, que até certo ponto são desconhecidos. 

Tendo em conta que as agências reguladoras estão vinculadas à Administração 
Pública directa, constitui desafio de ambos, salvaguardar o interesse colectivo (bem-estar 
económico, social, político e cultural).
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RESUMO
O enunciado da Súmula 588 do Superior 

Tribunal de Justiça aduz a impossibilidade de 
conversão da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direito nos crimes ou contravenções 
penais contra a mulher com violência ou grave 
ameaça no ambiente doméstico. O radicalismo da 
decisão proferida fere o princípio da “ultima ratio”, 
garantido pelo Estado Democrático de Direito, 
visto que o encarceramento do acusado se mostra 
ineficaz, não caracterizando a melhor solução para 
a sociedade, para o próprio indivíduo e para a 
vítima. Afinal, tendo em vista o endurecimento ao 
generalizar a forma de cumprimento e restringir um 
direito previsto em lei, a súmula resbala também 
no princípio da individualização da pena, logo 
deve ser compreendida como inconstitucional. 
Diante da problemática, este trabalho tem como 
objetivo apresentar uma solução alternativa, além 
do previsto no Código Penal e na Lei nº 11.340, 
por meio do combate ao punitivismo, com o 
tratamento psicoterapêutico como pena acessória 
à pena principal resultando na redução do índice 
de reincidência. Para tanto, elabora-se uma revisão 
histórica e crítica do sistema de pena privativa de 
liberdade e das penas alternativas relacionados 
à Lei Maria da Penha, por meio de pesquisas 
bibliográficas e dados estatísticos. 

ABSTRACT
The statement of  Precedent 588 of  the 

Superior Court of  Justice alleges the impossibility 
of  converting the custodial sentence by restricting 
the right in crimes or criminal misdemeanors 
against women with violence or serious threat in 
the domestic environment. The radicalism of  the 
decision rendered violates the principle of  “ultima 
ratio”, guaranteed by the Democratic State of  Law, 
since the incarceration of  the accused is ineffective, 
not characterizing the best solution for society, for 
the individual himself  and for the victim. After all, 
in view of  the hardening by generalizing the form 
of  compliance and restricting a right provided for by 
law, the precedent also falls under the principle of  
individualization of  the penalty, therefore it must 
be understood as unconstitutional. Faced with the 
problem, this work aims to present an alternative 
solution, in addition to what is provided for in the 
Penal Code and in Law No. 11.340, through 
the combat of  punitivism, with psychotherapeutic 
treatment as an additional punishment to the 
primary punishment resulting in the reduction of  
the recidivism index. In order to do so, a historical 
and critical review of  the custodial sentence system 
and alternative sentences related to the Maria da 
Penha Law is carried out, through bibliographic 
research and statistical data.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho deter-se-á à análise crítica da Súmula 588 do Superior Tribunal 
de Justiça. Em 13 de setembro de 2017, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 
aprovou a Súmula 588 que possui a seguinte redação legal expressa “a prática de crime 
ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos”3. A decisão gerou resultados de extrema importância para o ordenamento 
jurídico.

Ainda que o agravo da medida tenha o intuito de coibir a prática dos crimes e 
contravenções, assegurando maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, 
há sempre um limite de interpretação, sendo, neste caso, o texto expresso da lei. Entretanto, 
a súmula em questão é interpretada em desfavor do réu, de forma vingativa, punitiva e 
sem a menor pretensão de ressocializá-lo, tornando-se, portanto, inconstitucional, ao 
ferir os princípios da individualização da pena e da “ultima ratio”.

A forma de penalização atualmente utilizada é ineficaz; segundo o Ministério da 
Saúde4, o número de notificações de violência física contra mulheres causadas por seus 
cônjuges ou namorados quase quadruplicou de 2009 a 2016 em todo país. Evidenciando, 
assim, que, apesar da criação da Lei nº 11.340 e do entendimento jurisdicional previsto 
na Súmula 588 do STJ, tais medidas não foram eficazes na redução de casos de violência 
contra a mulher.

Desse modo, o objetivo principal do presente estudo é evidenciar que tanto a Lei 

3  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 588. TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017.
4  LIBÓRIO, Bárbara. A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL EM CINCO GRÁFICOS: Dados 
do Ministério da Saúde mostram como aumentaram as notificações de agressões físicas, violência psicológica, estupro 
marital, assédio no trabalho e uso de armas de fogo. ÉPOCA, [S. l.], ano 2019, p. 1, 8

Palavras-chave: Lei Maria da Penha, 
penas alternativas, pena privativa de liberdade, 
solução alternativa, Súmula 588, STJ. 

Keywords: Alternative punishments, 
alternative solution, deprivation of  liberty, Maria da 
Penha Law, Precedent 588, STJ.
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Maria da Penha quanto a Súmula 588, STJ, embora tragam importantes institutos, ainda 
falham em aspectos específicos e podem ser aprimoradas. Apesar da população feminina 
ter mais consciência sobre os seus direitos e os agressores sobre as suas penalidades, o 
encarceramento desses não possibilitou a redução do número de violências.  

Portanto, este artigo tem, consequentemente, o objetivo de analisar uma solução 
alternativa às penas previstas na Lei específica, como a psicoterapia, forma eficaz de 
reeducação dos agressores que praticam a violência ou a grave ameaça à integridade das 
mulheres. A ressocialização por meio da reeducação e do tratamento psicológico visa, 
principalmente, proteger futuras vítimas, suas famílias, a família do agressor, ele mesmo 
e toda a sociedade.

2. A LEI MARIA DA PENHA

2.1 A história da Maria da Penha

A Lei nº 11.340/06 recebeu a denominação de Lei Maria da Penha, devido à trágica 
história da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que enfrentou uma extensa 
trajetória em busca de justiça durante 19 anos e 6 meses, o que a tornou um símbolo de 
luta, como mulher, por uma vida livre de violência.5

A história de Maria da Penha teve repercussão internacional no ano de 1998, 
dando destaque às necessidades de proteção à integridade física, psicológica e sexual das 
mulheres, isso resultou na criação da Lei nº 11.340, um escudo de proteção às mulheres 
vítimas de agressões íntimo-afetivas. Entretanto, a jornada em busca do direito de 
proteção das mulheres não foi fácil.

Segundo o Instituto Maria da Penha6, em 1974, Maria da Penha cursava o mestrado 
na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e foi nesse ano 
que conheceu Marco Antonio Heredia Viveros, colombiano, que na época cursava 
pós-graduação em Economia na mesma instituição. No mesmo ano o casal começou a 
namorar, e devido ao comportamento amável, educado e solidário de Marco, em 1976 os 
jovens se casaram. 

Com o nascimento da primeira filha do casal e a finalização do mestrado de Maria 
da Penha, a família se mudou para Fortaleza, onde a história começou a mudar. Após 
conseguir a cidadania brasileira e se estabilizar profissional e economicamente, Marco 

5  INSTITUTO MARIA DA PENHA (Brasil). Quem é Maria da Penha. Instituto Maria da Penha. Disponível em 
http://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html Acesso: 19 mai. 2020
6  INSTITUTO MARIA DA PENHA (Brasil). Quem é Maria da Penha. Instituto Maria da Penha. Disponível em 
http://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html Acesso: 19 mai. 2020
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passou a agredir Maria da Penha. Suas atitudes intolerantes somavam-se às exaltações 
com facilidade e aos comportamentos explosivos, que eram descontados tanto na esposa 
quanto nas filhas.

A frequência do medo constante, da tensão diária e das atitudes violentas 
aumentaram. Infelizmente, o medo se tornou realidade e, em 1983, Maria da Penha foi 
vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antonio.

A primeira tentativa foi enquanto ela dormia, na qual Marco efetuou um disparo de 
arma de fogo que a atingiu nas costas. Como resultado, Maria da Penha ficou paraplégica 
devido às lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebra torácica, laceração na dura-
máter e destruição de um terço da medula à esquerda, além de demais complicações 
físicas e traumas psicológicos.

Questionado pela polícia, o autor do crime alegou que tudo não havia passado de 
uma tentativa de assalto, versão que posteriormente foi desmentida pela perícia. Após 
passar quatro meses no hospital, Maria da Penha retornou à sua casa, onde foi mantida 
em cárcere privado durante 15 dias e, nesse período, Marco tentou eletrocutá-la durante 
o banho.

Não só de agressões físicas se tratou o caso, Maria da Penha compreendeu, 
posteriormente, que o agressor insistiu para que a investigação sobre o suposto assalto 
não fosse levada adiante, fez com que ela assinasse uma procuração que o autorizava a 
agir em seu nome, inventou uma história trágica sobre a perda do automóvel do casal, 
tinha várias cópias de seus documentos autenticados e ainda descobriu a existência de 
uma amante. Todos os fatos narrados afetam não só o físico, mas, principalmente, o 
psicológico da mulher.

A família e os amigos de Maria da Penha, cientes da grave situação que ocorria em 
seu âmbito doméstico, conseguiram dar apoio jurídico a ela e providenciaram a sua saída 
de casa, sem que configurasse abandono de lar, para evitar o risco de perder a guarda de 
suas filhas.

Em 1991, a luta só estava começando. Maria da Penha enfrentou graves violências 
ao seu direito ao buscar o amparo judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antonio 
aconteceu apenas em 1991, oito anos após o crime. O agressor, apesar de receber a 
sentença de 15 anos de prisão, saiu do fórum em liberdade, visto que seus advogados 
conseguiram anular o julgamento.

Apesar de fragilizada com a decisão, Maria da Penha não desistiu de lutar por 
justiça e, em 1994, escreveu o livro “Sobrevivi... posso contar”7, relatando a sua história 

7  Através do livro que a autora escreveu narrando toda a sua história e todas as etapas e contradições do processo 
é que o seu processo chegou ao conhecimento da OEA. Informação disponível em: https://www.huffpostbrasil.
com/2016/08/03/meu-sofrimento-se-transformou-em-luta-diz-maria-da-penha-sob_a_21694905/ Acesso em: 28 nov. 
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e os andamentos do processo contra o seu ex-marido.
O segundo julgamento, referente à tentativa de eletrocutar Maria da Penha, 

foi realizado em 1996, no qual Marco foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. 
Entretanto, sob a alegação de irregularidade processual por parte da defesa, a sentença 
não foi cumprida.

Em 1998, o caso ganhou dimensão internacional. Maria da Penha juntamente ao 
Centro para a Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e ao Comitê Latino-americano 
e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) peticionaram contra o 
Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos (CIDH/OEA), registrando o caso nº 12.051/OEA8.

Diante de um litígio internacional, que traziam a denúncia de uma questão grave 
de violação de direitos humanos e deveres protegidos por documentos que o próprio 
Estado assinou – como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de 
San José da Costa Rica e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará –, o Estado brasileiro 
permaneceu omisso e não se pronunciou durante o processo.

Foi em 2001 que, após receber quatro ofícios da CIDH/OEA por ter se silenciado 
diante das denúncias, o Estado foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância 
em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras e condenado a 
pagar a quantia de R$ 60.000,00 reais como indenização à Maria da Penha.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos9 deu, então, quatro 
recomendações ao Estado brasileiro. A primeira era completar, rápida e efetivamente, o 
processo penal do responsável da agressão e tentativa de homicídio da Maria da Penha. A 
segunda, é proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva, a fim de determinar 
a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o 
processamento célere e efetivo do responsável, além de tomar as medidas administrativas, 
legislativas e judiciárias correspondentes. A terceira recomendação consistia em adotar 
medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e 
material pelas violações estabelecidas, principalmente por sua falha em oferecer um recurso 
rápido e efetivo. A medida teria por fim eliminar a tolerância do Estado ante a violência 
doméstica contra as mulheres10, por manter o caso na impunidade por mais de quinze 

2019  
8  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA. Relatório n. 54/01, Caso 12.051, Maria da 
Penha Maia Fernandes, 4 abr. 2001, Brasil. 
9  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA. Relatório n. 54/01, Caso 12.051, Maria 
da Penha Maia Fernandes, 4 abr. 2001, Brasil. p.14. Disponível em http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/299_
Relat%20n.pdf  Acesso em: 19 mai. 2020
10  Idem 9.
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anos e por impedir a possibilidade oportuna de ação de reparação e indenização civil. A 
quarta e última recomendação visava prosseguir e intensificar o processo de reforma que 
evite a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica 
contra mulheres no Brasil. Foi essa a recomendação fundamental para o surgimento da 
lei. Segundo a OEA (Organização dos Estados Americanos)11, como recomendações, 
a Comissão prezava particularmente a capacitação dos funcionários judiciais e policiais 
para compreender a importância de não tolerar a violência doméstica; simplificar os 
procedimentos judiciais penais visando reduzir o tempo processual; estabelecer formas 
alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de solução de conflito intrafamiliares; multiplicar 
o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos direitos das mulheres; por 
fim, incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à compreensão 
da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção de 
Belém do Pará.

2.2 O desenvolvimento e a aprovação da Lei nº 11.340/06

Diante do exposto, era preciso tratar do caso como violência contra a mulher em 
razão do seu gênero, significa que o fato de ser mulher reforça não só o padrão recorrente 
desse tipo de violência, mas também a impunidade dos agressores.

Como as faltas de medidas legais e ações efetivas eram óbvias no nosso 
ordenamento jurídico, o acesso à justiça, proteção e garantia de direitos humanos a essas 
vítimas ficavam a mercê de uma jurisdição desfalcada. Por isso, em 2002, criou-se um 
Consórcio de ONG’s Feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo o Instituto Maria da Penha12, participaram desse Consórcio o Centro 
Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA); Advocacia Cidadã pelos Direitos 
Humanos (ADVOCACI); Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento (AGENDE); 
Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (CEPIA); Comitê Latino-americano e 
do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM/BR); e Assessoria Jurídica e 
Estudos de Gênero (THEMIS), além de feministas e juristas especialistas no tema. 

O Projeto de Lei nº 4.559/2004, após muitos debates com o Legislativo, Executivo 
e a sociedade, foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal. Logo, em 7 de setembro de 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou 
a Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. 

A lei entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. Desde então, é considerada 

11  Idem 9.
12  INSTITUTO MARIA DA PENHA (Brasil). Quem é Maria da Penha. Instituto Maria da Penha.
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pela Organização das Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo 
no enfrentamento à violência contra as mulheres13 .

Ainda, conforme o Instituto Maria da Penha14,  “desde a sua criação, muitos 
projetos de lei tentaram enfraquecer a Lei Maria da Penha, mas, devido à ação conjunta 
de Maria da Penha com movimentos feministas e instituições governamentais, a lei nunca 
sofreu retrocessos.”

A Convenção do Belém do Pará15, ratificada pelo Estado brasileiro, dá embasamento 
à lei. Entretanto, no artigo 4º da Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher16, está previsto expressamente o caráter 
de transitorialidade da lei, determinando “medidas especiais [...] destinadas a acelerar a 
igualdade de fato entre homem e mulher [...] cessarão quando os objetivos de igualdade, 
de oportunidade e tratamento forem alcançados”. Significa que quando essa igualdade 
for alcançada, não há mais necessidade da presente lei.

2.3 O objetivo e o objeto da lei

A Lei 11.340/06 traz expressamente os seus objetivos e já em seu artigo 1º estabelece 
que “esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher”, conforme a Constituição Federal e as Convenções Internacionais 
ratificadas pelo Estado brasileiro, tornando esses os seus principais objetivos. 

Já em seu artigo 5º, determina o objeto da incidência, pois declara que “para os 
efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação 
ou omissão baseada no gênero”. Assim, esclarece que a Lei Maria da Penha não trata 
de todas as formas de violência doméstica, mas sim daquelas que se baseiam no gênero. 
Toda violência de gênero configura uma violência contra a mulher, mas o inverso não 
pode ser considerado verdadeiro.

A Lei, com seu objetivo definido no artigo 1º e com o objeto explicitado no artigo 
5º, declara a proteção de violência doméstica baseada no gênero. Apesar da clareza dos 
dispositivos, apenas no dia 05 de abril de 2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça decidiu17, em caráter inédito, que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para a 

13  UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) é o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 
para a Mulher e no relatório Progresso das Mulheres no Mundo de 2008/2009, reconheceu a Lei Maria da Penha como 
uma das três legislações mais avançadas para enfrentamento da violência contra as mulheres no mundo.
14  Idem 10.
15  Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, “Convenção de Belém do 
Pará”. 9 de junho de 1994.
16  Adotada pela Resolução 34/180 da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 18.12.1979 e ratificada pelo Brasil em 
01.02.1984.
17  REsp. nº 1.977.124/SP
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proteção de mulheres transexuais. Apesar da decisão valer somente para o caso do REsp 
1.977.124 - SP, pode abrir precedente para ser aplicada aos demais casos que tramitam no 
Poder Judiciário em todo o país.

Os incisos do artigo retromencionado alude os contextos em que a violência de 
gênero deve ser praticada: no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer 
relação íntima de afeto. 

Por fim, no artigo 7º da Lei há a complementação da questão, consolidando de 
forma exemplificativa as formas de violência doméstica, como sendo: violência física, 
psicológica, sexual, patrimonial e moral. Não sendo um rol taxativo, já que o caput do 
artigo se utiliza da expressão “entre outras”, possibilitando aos operadores do Direito 
enxergarem outras formas de violência diversa daquelas mencionadas.

3. DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

A Lei nº 11.340/06 não criou tipos penais, apenas introduziu medidas protetivas 
a fim de preservar as vítimas das agressões e os próprios ofensores, criando Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Com o objetivo de coibir os crimes, a 
Lei teve penas previstas baseadas em questão de gênero, sendo elas sempre privativas de 
liberdade, como exposto a seguir.

O artigo 129 do Código Penal versa sobre o crime de lesão corporal, e a Lei 11.340 
acrescentou em seu § 9º a lesão corporal específica quanto à violência doméstica. A pena 
prevista para aquele que ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, que seja 
seu ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, além da possibilidade de 
ser alguém com quem conviva ou tenha convivido, é de detenção de três meses a três 
anos (§9º, art. 129, CP). Neste caso, a pena pode ser cumprida em regime semiaberto ou 
aberto.

Já no artigo 121 do mesmo diploma legal, é previsto no § 2º, incisos VI e VII, o 
crime de feminicídio, com pena de reclusão de doze a trinta anos. Como este crime é, sem 
dúvidas, mais grave, requer, portanto, um regime mais severo, dessa forma a pena deve 
ser cumprida em regime fechado, conforme o artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Como visto, o Código Penal Brasileiro prevê dois tipos de penas privativas de 
liberdade: reclusão e detenção. Sobre elas, incide uma série de implicações, como o 
regime de cumprimento de pena a ser fixado na sentença condenatória.

Ambos os crimes citados preveem penas privativas de liberdade aos autores de 
lesão corporal e feminicídio. Dessa forma, há a possibilidade de três regimes prisionais 
para o cumprimento das penas privativas de liberdade: fechado, semiaberto e aberto.

O regime fechado é destinado àqueles condenados que cumprirão penas em 
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estabelecimento de segurança máxima ou média. Segundo o artigo 33, §2º, alínea “a” 
do Código Penal, o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la 
em regime fechado. Por meio do INFOPEN18, o Departamento Penitenciário Nacional 
apresentou, em junho de 2017, um relatório que 43,57% das pessoas presas no Brasil são 
sentenciados em regime fechado. Em contrapartida, o mesmo levantamento apresenta 
que apenas 24,15% dos estabelecimentos prisionais estão destinados ao cumprimento 
desse regime. Esse número reduzido reflete a atual realidade do cárcere, a superlotação 
devido à falta de vagas prisionais, evidenciado pelo mesmo informativo que revela que 
todas as Unidades da Federação exibem taxas de ocupação superiores a 100%. 

Segundo a Lei de Execução Penal19, dá-se o nome de prisão em regime semiaberto 
à pena de prisão cumprida em colônia agrícola, industrial ou similares (LEP, artigo 91). 
O benefício desse tipo de prisão é dado àquele condenado não reincidente, cuja pena 
seja superior a quatro anos e não exceda a oito. Porém, com os dados obtidos pelo o 
INFOPEN20, nota-se a escassez desse tipo de estabelecimento, com apenas 7,56% de 
estabelecimentos penais destinados originariamente a esse regime para 16,72% presos 
condenados em regime semiaberto. Como exceção, há uma solução alternativa, em que o 
judiciário pode conceder prisão domiciliar a esses condenados.21

Por fim, o regime aberto é considerado o mais brando e é aquele onde a execução 
da pena será cumprida em casa de albergado ou em estabelecimento adequado (LEP, 
artigo 93). Ele pode ser aplicado desde o início do cumprimento da pena a condenados 
não reincidentes, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos. Em cada região deveria 
haver pelo menos uma casa de albergado, não apenas para acomodar os presos, mas 
também para servir de local adequado para cursos e palestras (LEP, artigo 95). Entretanto, 
no relatório do Departamento Penitenciário Nacional, mais da metade das Unidades 
Federativas declarou não dispor de estabelecimento adequado para fins de cumprimento 
de pena em regime aberto. Na realidade, apenas 1,86% dos estabelecimentos foram criados, 
originariamente, destinados ao cumprimento de pena em regime aberto22. A solução para 
o judiciário é, muitas vezes, converter em prisão domiciliar e, excepcionalmente, conceder 
o livramento condicional.

Acontece que, apesar de todos os regimes privativos de liberdade terem o intuito 
de coibir agressões e punir os agressores, no caso de violência doméstica a alternativa 

18  Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento nacional de informações penitenciárias, 2017, p. 14 s.
19  Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 11 de julho de 1984. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm >. Acesso em: 08 out. 2019.
20  Idem 16.
21  STF, 1ª Turma, HC nº 96.169/SP, rel. Marco Aurélio, DJ 9-10-2009. Disponível em: < https://stf.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/5418326/habeas-corpus-hc-96169-sp >. Acesso em: 28 nov. 2019
22  Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento nacional de informações penitenciárias, 2017, pág. 23.
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mostra-se totalmente ineficaz. Diz-se isso, pois o encarceramento dos criminosos, em 
geral, apresenta um alto nível de reincidência, e no caso da violência íntimo-afetiva, é um 
risco que as mulheres não devem enfrentar.

4. PENAS ALTERNATIVAS

As penas alternativas foram instruídas, no Brasil, por meio do Decreto-Lei nº 
2.848/40, atual Código Penal, após os juristas e legisladores reconhecerem a falência das 
penas privativas de liberdade em cumprir seus objetivos. 

Considerando que o nosso país possui estabelecimentos prisionais praticamente 
medievais, que são o resultado do descaso estatal e da falta de investimento ao longo de 
décadas, há que se ressaltar a importância das penas alternativas à prisão. Elas surgiram 
com um caráter mais humano, visando a eficiência e eficácia da lei penal: reeducar e 
ressocializar o infrator. 

Como penas substitutivas ao cárcere, surgem como uma solução para o sistema 
prisional, obrigando o Estado a atuar como pedagogo e educador dos indivíduos, 
possibilitando a transformação de criminosos em cidadãos sociáveis. 

O Código Penal vigente traz cinco penas restritivas de direito, apontadas como 
penas alternativas, que visam proporcionar aos condenados uma recuperação eficaz e 
sociável fora do âmbito prisional: I – prestação pecuniária; II – perda de bens e valores; 
III – limitação de fim de semana; IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades 
públicas; V – interdição temporária de direitos (CP, art. 43)23.

A prestação pecuniária (artigo 45, §1º, CP)24 “consiste no pagamento em dinheiro 
à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, 
de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior 
a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.” Entretanto, para que a pena privativa 
de liberdade seja substituída por uma prestação pecuniária, não há necessidade de ter 
ocorrido prejuízo material, podendo, portanto, ser aplicada nas hipóteses em que a vítima 
sofra dano moral.

A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada à 
legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto 
– o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo agente 
ou por terceiro, em consequência da prática do crime. Isso não impede que a vítima, seus 
herdeiros ou representante legal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, 

23  BRASIL. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 7 de dezembro 
de 1940.
24  Idem. 21
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promova execução, no juízo cível, para o efeito de reparação do dano, nos termos do 
artigo 63 do Código de Processo Penal.

A terceira pena prevista como alternativa à prisão é a limitação de fim de semana, 
conforme o artigo 48 do Código Penal, essa pena consiste na obrigação do condenado 
a permanecer aos sábados e domingos por cinco horas diárias, em casa de albergado ou 
outro estabelecimento adequado25. Caberá ao juiz de execução determinar a intimação do 
condenado, sendo que a execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.

Durante esse período na casa de albergado ou outro estabelecimento, poderão ser 
ministrados ao condenado cursos e palestras, além de atividades educativas (artigo 48, 
parágrafo único, CP e artigo 152 da Lei de Execução Penal). Por fim, é responsabilidade 
do estabelecimento encaminhar, mensalmente, ao juiz da execução a ausência ou falta 
disciplinar do condenado.

Essa modalidade requer atenção especial, como destacou Maurício Antônio 
Ribeiro Lopes:

Mais do que uma mera restrição de direitos, tal modalidade de pena é 
autêntica restrição de liberdade que toma o nome e a categoria de prisão 
descontínua, porque o condenado fica privado da liberdade durante o 
período da sua execução. Claro que, em compensação, não há perdas 
dos vínculos profissionais, sociais, familiares etc., além de evitar o 
contato deletério do cárcere. Esta pena tem uma finalidade notadamente 
educativa, prevendo que durante o seu cumprimento o albergado poderá 
receber cursos, palestras ou, ainda, realizar quaisquer outras atividades 
educativas. Essa previsão tem a finalidade de aproveitar positivamente 
o tempo que o albergado permanece no estabelecimento e, além de 
atribuir-lhe atividades educativas, o que está em consonância com os 
objetivos reeducadores da sanção penal, evita que o apenado permaneça 
inativo durante tantas horas e meio a tantas pessoas igualmente 
condenadas.26

Também há a possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade por 
prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública, que consiste na atribuição 
de tarefas gratuitas ao condenado, que serão por ele levadas a efeito em entidades 
assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em 
programas do estado ou comunitários, sendo que as tarefas que lhe forem designadas 
devem estar de acordo com as suas aptidões, devendo ser cumprida à razão de uma hora 
de tarefa por dia de condenação, de modo que não prejudique sua jornada normal de 
trabalho (artigo 46, §§1º, 2º e 3º, Código Penal)27. Entretanto, apesar do artigo se referir a 

25  Idem. 21
26  LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Penas restritivas de direito, p. 392.
27  BRASIL. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 7 de dezembro 
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uma hora de trabalho diário, entende-se que esse tempo trata-se do mínimo, permitindo, 
por vontade do condenado, abreviar a execução da pena, se assim desejar. A prestação de 
serviços à comunidade só poderá ser aplicada às condenações superiores a seis meses de 
privação de liberdade (artigo 46, caput, do CP).

Ainda há que se falar na possibilidade da interdição temporária de direitos, que 
o Código Penal prevê no artigo 47, o novo dispositivo que foi acrescentado pela Lei 
nº 12.550/11, com cinco formas de interdição temporária de direitos, como sendo: I – 
proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo; 
II – proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação 
especial, de licença ou autorização do poder público; III – suspensão de autorização ou 
de habilitação para dirigir veículos; IV – proibição de frequentar determinados lugares e 
V – proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos.

Importante ressaltar que a duração da interdição temporária de direitos será a 
mesma da pena privativa de liberdade substituída (CP, artigo 55). Por isso é chamada de 
“interdição temporária”.

Por fim, há a pena de multa, esta é uma das três modalidades de penas cominadas 
pelo Código Penal. Consiste no pagamento ao Fundo Penitenciário de quantia fixada na 
sentença e calculada em dias-multa, atingindo o patrimônio do condenado. Quanto ao 
foco do estudo, não é de interesse falar sobre esse tipo de pena, visto que seria inviável 
e ofensivo condenar o agressor com o pagamento de multa. Tal procedimento seria 
um retrocesso a Lei nº 11.340/95, trata-se de uma ofensa à vítima o agressor pagar 
patrimonialmente pelos atos de violência.

5. PONDERAÇÃO
O fracasso das penas privativas de liberdade e das penas alternativas se mostram 

cada vez mais perigosas perante as vítimas da Lei Maria da Penha e a toda a sociedade. 
É fato que a Lei em questão possibilitou as mulheres o conhecimento sobre os seus 
direitos, mas, infelizmente, não foi o suficiente para inibir a atitude ilícita e a reincidência 
dos agressores.

É consensual que a crise da pena privativa de liberdade não é atual. Experimentada 
por séculos, resultou em fracasso, principalmente a pena de curta duração28. Entretanto, 
foi Liszt que disseminou a ideia de desprisionalização, afirmando que, dentre as medidas 
sancionatórias, a pena privativa de liberdade deveria ser a última razão29.

Segundo Michel Foucault, em seu livro Vigiar e Punir,

de 1940.
28  CHOUKR, Fauzi Hassan. Penas alternativas, 2000 (2010, p. 341-342).
29  PIMENTEL, Manoel Pedro. O crime e a pena na atualidade, 1983. p. 161.
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[...] as prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aumentá-las, 
multiplicá-las ou transformá-las, a quantidade de crimes e de criminosos 
permanece estável, ou, ainda pior, aumenta; [...] a detenção provoca a 
reincidência: depois de sair da prisão, têm-se mais chance que antes de 
voltar para ela, os condenados são, em proporção considerável, antigos 
detentos; [...] as condições dadas aos detentos libertados nos condenam 
fatalmente à reincidência: porque estão sob a vigilância da polícia, 
porque têm designação de domicílio, ou proibição de permanência.30

Apesar da sociedade entender que a prisão do agressor é o modo mais eficaz de 
punição e inibição dos crimes de violência doméstica, a realidade é totalmente diferente.

Os dados são alarmantes, só no 1º trimestre de 2019, os casos de feminicídios 
aumentaram 76% em São Paulo, comparado ao mesmo período do ano anterior.31 Além 
disso, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou em julho de 2020 que na cidade 
de Natal, a variação da taxa do ano de 2019 para 2020 de lesão corporal dolosa, em caso 
de violência doméstica, aumentou 215,5%32. Ainda, foi levantado que apenas 10% das 
mulheres que foram vítimas de agressão procuraram a delegacia33, apesar do número real 
ser desconhecido, a proporção é muito preocupante.

Como já exposto, a pena para o crime de lesão corporal em caso de violência 
doméstica é de detenção, de três meses a três anos (CP,129, §9º), iniciando o seu 
cumprimento em regime aberto ou semiaberto. Já no crime de feminicídio, a pena 
cominada é de reclusão de doze a trinta anos (CP, 121, §2º, VI e VII), com o regime inicial 
fechado. É evidente que tais penas não amedrontam o agressor, conclusão possível por 
meio da análise do número crescente de casos no país, além do percentual de reincidência.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou em seu 15º Anuário que o 
número de feminicídio aumentou 0,7% no país do ano de 2020 em relação ao ano de 201934. 
O número também aumenta quando analisamos o número de vítimas de feminicídio 
durante o período pandêmico, que subiu de 1.330 casos, em todo o país, para 1.350 em 
relação ao mesmo período35. O preocupante desse número é que, devido à pandemia 
da COVID-19, muitas mulheres diminuíram o número de denúncias, justamente por 
estarem mais próxima do agressor e terem dificuldade para denunciar. O anuário também 
divulgou que houve uma chamada de denúncia de violência doméstica a cada minuto no 
país, totalizando 694.131 casos.

30  FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. p. 259-262.
31  ACAYABA, Cíntia; ARCOVERDE, Léo. Casos de feminicídio aumentam 76% no 1º trimestre de 2019 em SP. G1, 
29 abr. 2019.
32  FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 15° Anuário Brasileiro de Segurança Pública. p. 90-125.
33  Idem 30
34  Idem. 30
35  Idem. 30
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Segundo pesquisa de Alice Bianchini, doutora em Direito Penal, em 2009, a taxa 
de reincidência em casos de violência contra a mulher era de 58% no estado de São Paulo 
e de 70% no Brasil36. Entretanto, com a análise de tais dados, criaram-se novas medidas 
para evitar a reincidência do agressor. O Grupo de Homens Reflexivos foi uma dessas. 
Em Natal, Rio Grande do Norte, o grupo já funciona há mais de 3 anos e conta com mais 
de 168 egressos, apresentando um número de reincidência zero37. 

Entretanto, é o texto expresso da súmula 588 do STJ: “a prática de crime ou 
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos”. Trata-se, desde logo, de uma súmula totalmente taxativa, visto que impossibilita 
a aplicação de pena alternativa restritiva de direito, como o comparecimento à um 
tratamento psicossocial, quando se trata de crime de violência doméstica.

Com essa vedação da súmula, torna-se impossível uma solução alternativa aos 
crimes e contravenções de violência contra a mulher, ferindo o princípio da ultima ratio 
e da individualização da pena. Pois, ao impossibilitar a pena restritiva de direitos e, 
obviamente, ser incabível a pena de multa, a única que pode ser imposta é a pena privativa 
de liberdade. 

Desse modo, apesar de cada caso ter sua peculiaridade, o sujeito agressor será 
julgado e, caso condenado, estará sempre diante do mesmo tipo de pena, que é a privativa 
de liberdade. 

É evidente que as penas alternativas também devem ser criticadas, afinal há 
uma grande utopia sobre sua eficácia e eficiência. As penas mais brandas sempre são 
convertidas em penas restritivas de direito, mas com isso há a falta de ressocialização do 
indivíduo devido, principalmente, à sensação de impunidade. 

O relatório de pesquisa do IPEA sobre A Aplicação de Penas e Medidas 
Alternativas (2015)38 constatou que “a legislação deixa ao arbítrio do juiz avaliar se a 
substituição é adequada, considerando tanto o crime, no que se refere aos motivos e 
circunstâncias, quanto o perfil do réu, por sua culpabilidade, antecedentes, conduta social 
e personalidade”. Além disso, o relatório informou que:

Historicamente, nota-se que, diante dos problemas enfrentados pelo 
sistema de justiça criminal brasileiro, as alternativas penais têm sido 
apresentadas como uma das principais apostas na reforma do sistema, 
iniciada com a Lei no 7.209/1984. Em síntese, nessa reforma já se 

36  BIANCHINI, Alice. Campanha AD - não violência contra a mulher: centros de educação e reabilitação de 
agressores. Jus Brasil, 2012.
37  Brasil. Conselho Nacional do Ministério Público. Violência contra a mulher: um olhar do Ministério Público 
brasileiro / Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília: CNMP, 2018. p. 37
38  IPEA. A Aplicação de Penas e Medidas Alternativas: Relatório de Pesquisa, 2015, pág. 86-89
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apontavam os males do cárcere (alto custo, tratamento e condições 
penais quase sempre inadequados e perniciosos, e ineficácia para 
delinquentes habituais) e se defendia a utilização da pena privativa de 
liberdade em casos de “reconhecida necessidade”, para “delinquentes 
com periculosidade” e crimes mais graves. Também se previa que, 
caso a experiência com a implantação de penas alternativas viesse a 
ser aprovada, novas alterações legais poderiam ser feitas. O avanço na 
legislação penal segue a linha do direito penal mínimo, recebido pela 
Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Segundo esta corrente, a 
prisão é o último recurso a ser empregado, vislumbrando-se, inclusive, 
a possibilidade de sua extinção no futuro. Em termos práticos, um 
dos principais objetivos da política criminal seria reduzir ao mínimo a 
aplicação das penas restritivas de liberdade.39

A Súmula do STJ vai em direção contrária à legislação penal, que segue o direito 
penal mínimo, como descrito no relatório do IPEA. Impossibilitando, portanto, a 
melhoria das penas alternativas, inclusive em relação a sua eficácia e eficiência, além de 
agravar a situação dos cárceres brasileiros ao restringir a pena exclusivamente às privativas 
de liberdade.

No ano de 2010, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a expressão 
“vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, no julgamento definitivo do Habeas 
Corpus 97.256/RS, em relação ao artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.34340 (Lei de Drogas). 
O relator, ministro Ayres Britto, sustentou que o legislador não pode restringir o poder 
de o juiz estabelecer a pena que acha mais adequada para os casos que julga.

A súmula, objeto de presente estudo, impossibilita, da mesma forma, a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na prática de crime ou contravenção 
penal contra a mulher no ambiente doméstico. 

Entretanto, o próprio Superior Tribunal Federal declara que a impossibilidade de 
conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito é inconstitucional, 
por ser uma ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, prevista no 
inciso XLVI, art. 5º da Constituição Federal. Além de ressaltar:

As penas restritivas de direito são, em essência, uma alternativa 
aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do 
cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de 
penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se 
num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a 
pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função 
retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As 

39  Idem. 36
40  Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 97.256/RS. Paciente: Alexandre Mariano da Silva. Relator: 
Min. Ayres Britto. Brasília, 01 de setembro de 2010. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=617879>
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demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da 
retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz 
natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo 
de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar 
socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.41

Por óbvio, trata-se de duas leis completamente distintas, mas o objetivo aqui é 
demonstrar que as penas restritivas de direito possuem sua eficácia e eficiência perante a 
ressocialização e, ao mesmo tempo, à punição do indivíduo.

O que, todavia, deve ser vedado, é a impossibilidade de substituir uma pena por 
outra, visto que a presunção de uma situação fática não é uma verdade indemonstrável 
ou uma afirmativa que não pode ser debatida pela análise das circunstâncias fáticas, com 
singularidades de cada caso.

Dada a complexidade da atual sociedade e das suas relações, é impossível que 
o legislador possa prever toda e qualquer situação a que uma norma incidirá. Cabe ao 
julgador, mediante a reconstrução do caso concreto, indicar quais das normas válidas 
são adequadas para reger a espécie, operação que depende de análise de todos os fatos 
relevantes para o direito.

6. SOLUÇÃO ALTERNATIVA

Em busca de uma solução para evitar a reincidência do agressor, protegendo a vítima 
e a sociedade, a que se mostrou mais viável foi a promoção de educação e responsabilização 
dos agressores, com maior condição de garantia de eficácia e efetividade42, como bem 
expressa Dias, taxativamente: “Só deste modo se poderá dar um basta às diversas formas 
de violência cometidas contra a mulher de forma tão reiterada e há tanto tempo. Ninguém 
duvida que a violência doméstica tem causas culturais, decorrentes de uma sociedade 
que sempre proclamou a superioridade masculina, assegurando ao homem o direito 
correcional sobre a mulher e os filhos”.43

A sugestão de possibilitar ao agressor um tratamento psicoterapêutico a fim de 
prevenir a reincidência em casos de violência e possibilitar a mudança de valores culturais 
da sociedade só poderia ser proposta por meio de um projeto de lei, visto que a súmula 
barra a restritiva de direitos. 

Em 2015, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou 
uma audiência pública, a fim de debater sobre as iniciativas de reeducação de homens 

41  Idem 38
42  Brasil. Conselho Nacional do Ministério Público. Violência contra a mulher: um olhar do Ministério Público 
brasileiro / Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília: CNMP, 2018. p. 47
43  DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça; Ed. RT; 2007. p. 139



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

127

autores de violência doméstica e familiar contra a mulher44.
As experiências bem-sucedidas relacionadas à participação dos autores em cursos 

e encontros, em que refletem temas como identidade de gênero, machismo, assunção de 
responsabilidade por seus próprios atos, entre outros, foram compartilhadas.

Alguns estados já contam com programas em pleno funcionamento, como São 
Paulo (projeto Tempo de Despertar), Rio Grande do Norte (Grupo Reflexivo de Homens: 
por uma atitude de paz) e Mato Grosso (Lá em Casa quem Manda é o Respeito)45.

A maior conquista dessas ações são os baixos índices de reincidência dos agressores, 
aliados ao seu potencial para provocar mudanças significativas nas vidas desses homens, 
principalmente relacionado a ressignificação de seus papéis.

Posteriormente, em 2016, a Comissão de Direitos Humanos (CDH), realizou 
a proposta de projeto de lei (PSL 9/2016), que foi aprovada pelo Senado. Essa trazia 
uma das grandes inovações no enfrentamento à violência de gênero: os programas de 
reeducação dos homens que praticam atos ofensivos à integridade das mulheres46. O 
projeto foi uma das recomendações da avaliação feita pelo próprio colegiado sobre a 
política pública a cargo do governo federal e buscava ampliar o artigo 23 da Lei 11.340/06, 
para estabelecer que o juiz, quando necessário e sem prejuízo de outras medidas, poderia 
determinar a frequência a centros de educação e de reabilitação para os agressores47. Mas, 
a votação na Câmara de Deputados nunca ocorreu, findando o prazo para aprovação do 
presente projeto.

Em 2020, o Presidente da República sancionou a Lei 13.984/20, que altera o artigo 
22 da Lei 11.340/06, para estabelecer como medidas protetivas de urgência a frequência 
do agressor a centro de educação e de reabilitação e acompanhamento psicossocial, que 
passou a entrar em vigor na data da publicação, dia 03 de abril de 202048.

Com essa conquista, a reeducação e a ressocialização do agressor já podem começar 
antes da investigação preliminar, se requerida pela vítima e decretada pela autoridade 
judicial, e também após a instauração do processo penal. Caso o indivíduo descumpra 
a decisão judicial, é possível a execução da multa imposta, a decretação de sua prisão 
preventiva (CPP, art. 313, III) e responderá pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 
11.340, com detenção de três meses a dois anos para quem descumprir decisão judicial 
que defere medida protetiva de urgência.

44  COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA. Projeto de Lei do Senado n° 9, 
de 2016. Senado Federal, 2 fev. 2016.
45  Idem 42
46  TRATAR o agressor, solução inovadora. Em discussão, ano 7, n. 27, 1 maio 2016.
47  COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA. Projeto de Lei do Senado n° 9, 
de 2016. Senado Federal, 2 fev. 2016.
48  BRASIL. Lei nº 13.984, de 3 de abril de 2020. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2020/Lei/L13984.htm#art2 >
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Desse modo, a exigência ao comparecimento ao centro de educação e recuperação 
ou ao acompanhamento psicossocial individual ou em grupo de apoio é a melhor 
alternativa, tanto para o agressor, quanto para a vítima, que terá seus direitos garantidos, 
caso o mesmo descumpra a medida imposta. 

Segundo as Delegadas de Polícia Larissa Mascotte, titular da Delegacia Especializada 
de Atendimento a Mulher de Belo Horizonte/MG, e Ana Paula Balbino, Delegada de 
Polícia Especial do Estado de Minas Gerais, ao tratar dos novos tipos de medida protetiva 
da Lei Maria da Penha, discorrem que: 

O comparecimento dos agressores deste tipo de violência em cursos 
e grupos de reflexão que abordam temática relativas à identidade de 
gênero, masculinidade tóxica, machismo, assunção de responsabilidade 
por seus atos, entre outros, é um método reconhecido para coibir, 
prevenir e reduzir a reincidência da violência doméstica contra a mulher. 
Além disso, tende a ocasionar mudanças significativas nas vidas desses 
homens e de suas companheiras, sobretudo na ressignificação de seus 
papéis e eliminação de padrões tóxicos, acarretando a consequente 
redução dos índices de reincidência e acionamento das vias policiais por 
parte das vítimas.
Isso porque a condenação do agressor de forma isolada não se mostra 
suficiente para quebrar o ciclo da violência, já que 65% (sessenta e cinco 
por cento) dos casos relativos a violência doméstica e familiar são de 
autores reincidentes.49

O objetivo da nova Lei é o aumento da participação dos agressores nos grupos 
reflexivos, o que já ocorreu, segundo o Ministério de Justiça e Segurança Pública, entre o 
ano de 2019 e 2020, com uma taxa de 39%50.

Outra alternativa é que as novas medidas protetivas de urgência poderiam, também, 
ser estendidas à pena acessória, que é aplicada simultaneamente a uma pena principal, ou 
à pena restritiva de direito, considerando-se que a prestação pecuniária, se aceita pelo 
beneficiário, poderá consistir em prestação de outra natureza (CP, art. 45, §2º).

Desse modo, tanto os agressores que tiveram uma medida de urgência decretada 
contra si quanto os que não tiveram, pela sentença, teriam o benefício ao tratamento 
psicossocial e aos programas de reeducação.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A terrível história da Maria da Penha fez com que milhões de mulheres, hoje, 

49  MASCOTTE, Larissa; BALBINO, Ana Paula. Lei 13.984/20: As novas medidas protetivas da Lei Maria da Penha. 
Supremo Concursos, 2020.
50  Idem 45
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tenham reconhecidos os seus direitos. Ao reconhecerem, buscaram cada vez mais o 
amparo jurídico-legal, confiando no estado para se ver livre de agressões e ameaças.

Contudo, as penas inicialmente impostas aos agressores se mostraram ineficazes 
e surgiu um sentimento de impunidade em relação aos crimes praticados contra a 
mulher. Infelizmente, a legislação não conseguiu diminuir o número de casos e nem a sua 
reincidência.

Conforme demonstrado, a súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça foi taxativa 
quanto “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou 
grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos”.

Entretanto, como demonstrado, a súmula resbala na norma constitucional do 
princípio da individualização da pena, de tal maneira que não permite ao juiz analisar o 
caso concreto e escolher a melhor aplicação de pena, possibilitando uma eficaz retribuição, 
punição e ressocialização do infrator.

Ao atingir o princípio da ultima ratio, a Corte do Superior Tribunal de Justiça fere 
o Estado Democrático de Direito, que em regra visa reprimir apenas o necessário em 
total consonância com a Constituição Federal de 1988, de forma que a decisão proferida 
na súmula 588 segue a prima ratio, contrário ao adotado pelo legislador na Magna Carta 
Brasileira.

E mais, o presente estudo demonstrou que, mesmo com o advento da Lei 11.340/06 
e com a decisão do Superior Tribunal Justiça, os números de lesões corporais e feminicídio 
não diminuíram, mas aumentaram e, ainda, tiveram uma alta taxa de reincidência.

O fato é que o endurecimento das penas não inibe os agressores de cometerem os 
respectivos crimes. Além disso, quando penalizado, a taxa de reincidência é tamanha que 
as vítimas voltam a ser agredidas e, em piores casos, até mortas.

Desse modo, mostrou-se eficaz em vários entes federativos os grupos reflexivos 
de agressores, com atendimentos psicossociais individuais ou em grupos, que debatem 
sobre diversos assuntos a fim de evitar a reincidência e o comportamento agressivo.

No início de abril de 2020, o Presidente Jair Bolsonaro sancionou uma nova Lei 
que adiciona às medidas protetivas de urgência a frequência do agressor ao centro de 
educação e de reabilitação e acompanhamento psicossocial, aumentando, dessa forma, a 
conscientização a respeito do tratamento alternativo.

O estudo busca realizar a reflexão quanto ao desencarceramento do agressor, 
visivelmente ineficaz no instituto em questão, não com o intuito de promover uma 
impunidade, mas com a correta decisão de promover a reflexão de seus atos, respeitando 
também os seus direitos humanos como cidadão e evitando que a situação criminosa 
se repita, cuidando de modo eficaz da vítima, de futuras possíveis vítimas, do próprio 
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indivíduo e da sociedade.
A conscientização da população e do legislativo acerca do assunto é de fundamental 

importância para a aprovação de um novo projeto de lei que possa vir a ser proposto. 
Dessa forma, com a vigência de uma alteração legislativa que possibilitaria ao agressor 
frequentar centros de reeducação e reabilitação durante o cumprimento da pena principal 
ou como pena restritiva de direito, as taxas de reincidência diminuiriam, refletindo em 
menos vítimas e maior garantia aos direitos da mulher, da família e da sociedade. 

O resultado do debate, conscientização e novas leis afetariam toda a sociedade, 
não só aquelas mulheres que foram agredidas anteriormente, mas também se preveniria 
novos crimes e vítimas, além de preservar a família dessas e a do próprio agressor, 
ressignificando o papel do homem e da mulher na comunidade e no Estado Brasileiro.
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RESUMO
O artigo visa abordar as questões da 

seletividade penal no cenário do sistema penitenciário 
brasileiro na atualidade. O estudo se deu por meio de 
uma pesquisa bibliográfica direcionada aos conceitos 
basilares da criminologia em conjunto com a análise 
de dados da criminalização do país nos últimos 
anos. A partir da Teoria da Reação Social, também 
conhecida como “Labelling Approach”, a qual é 
responsável por uma mudança paradigmática no 
estudo criminológico, pretende-se demonstrar que o 
crime não depende a cominação legal apenas, mas 
também da reação social frente ao ato. Diante do 
aporte teórico, busca-se analisar dados a respeito 
do sistema carcerário nacional, observando assim 
os principais órgãos de informação, como o World 
Prison Brief  e Infopen, os quais revelam a situação 
carcerária brasileira. Com isso, o presente trabalho 
objetiva verificar a incidência preponderante do 
fenômeno da seletividade penal em relação a 
determinados setores sociais.

Palavras-chave: sistema penal, seletividade 
penal, teoria da reação social, labelling approach.

ABSTRACT
This paper aims to approach penal 

selectivity in Brazil’s penitentiary system 
nowadays. We made a bibliographic review aimed 
at the main concepts of  Criminology, and an 
analysis of  the data of  criminalization in the 
country in recent years. Using the Labelling 
Approach, responsible for a paradigmatic change 
in the criminology scholar field, we intend to 
demonstrate that crime does not depend only on 
legal commination, but also on social reaction over 
it. With such theoretical tools, we look to analyze 
data on the national penitentiary system, studying 
the data made available by the main information 
organisms, such as World Prison Brief  and 
Infopen, that reveal the penitentiary situation in 
Brazil. With that, this paper aims to verify the 
preponderant incidence of  the penal selectivity in 
relation to given social factors.

Keywords: penitentiary system, 
penal selectivity, social reaction theory, labelling 
approach.
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1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal Brasileira de 1988 em seu artigo 5° apregoa que todos são 
iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, não obstante, no que tange o 
panorama do sistema penitenciário nacional a realidade diverge dos ideais consagrados 
pela Carta Magna. 

Nesse diapasão, a perspectiva da Criminologia é indispensável para analisar o 
cenário da criminalidade do país - a qual notoriamente registra elevados números de 
população carcerária -, pois a criminologia volta o seu olhar empírico com o objetivo 
de não só entender concretamente o fenômeno complexo do crime, como também 
compreender quem carrega de fato o fardo de ser reconhecido como criminoso perante 
o corpo social.

A teoria da seletividade penal, vem sendo estudada há diversas décadas para 
demonstrar que tão somente a prática de uma conduta diversa à norma não seria o 
suficiente para ser criminalizado. A criminalização do indivíduo em realidade se daria por 
outros fatores, tais como estereótipos sociais, raciais, de gênero entre outros, os quais 
definiriam a imagem dele diante a sociedade antes mesmo de se praticar qualquer delito. 

É de extrema magnitude o estudo da seletividade penal na atualidade e seus 
impactos na sociedade, tendo em vista que ela confronta diretamente um dos princípios 
mais básicos do indivíduo, a igualdade. Além disso, a seletividade penal escancara o 
sistema punitivista estatal, e é a partir da realidade trazida pelo espectro criminológico 
da seletividade penal é que se poderá buscar possíveis proposituras de políticas públicas 
eficazes.

2. OS ASPECTOS CONCEITUAIS DA SELETIVIDADE PENAL

Segundo as concepções de Howard Becker, as quais ocasionaram uma mudança 
paradigmática nos rumos e estudos das análises de fenômeno criminal, todos os 
agrupamentos sociais elaboram regras e procuram, em determinados períodos e em 
certas circunstâncias, exigir o cumprimento destas. Normas sociais elegem determinados 
tipos de comportamentos como adequados e proíbem outros que são considerados como 
errados. No momento em que uma regra é imposta, o indivíduo que presumidamente 
a violou pode passar a ser visto como um tipo especial, isto é, como uma pessoa de 
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quem não se espera conviver conforme as regras elaboradas pelo grupo social. Assim, tal 
indivíduo é visto como um ser desviante, que passa a ser rotulado pela sociedade como 
um “outsider”.4 

A partir desta nova perspectiva de enfoque, o ato desviante passa a não ser mais 
tido como uma qualidade do ato em si que o indivíduo pratica, mas sim uma consequência 
da aplicação por outros indivíduos de normas e punições a um infrator. Esse indivíduo 
tido como infrator é a pessoa a quem esse rótulo de desviante foi reconhecido com 
êxito. Dessa forma, se um ato é ou não desviante ou criminoso decorre não apenas da 
cominação abstrata na lei, mas sim da reação social em relação a tal ato. Contudo, Becker 
alerta que a aplicação de tal rótulo de desviante pode ser atribuído a pessoas que não 
necessariamente infringiram determinada regra.5

Partindo dessas premissas, Gabriel Anitua esclarece que “a maneira pela qual 
as sociedades e suas instituições reagem diante de um fato é mais determinante para 
defini-lo como delitivo ou desviado do que a própria natureza do fato, como ensinava 
o positivismo”.6 Diante disso, surge a chamada teoria do “labelling approach”, também 
conhecida como “teoria da rotulação ou do etiquetamento”, a qual promove uma alteração 
no objeto de estudo criminológico, que passa a ser os processos de criminalização 
efetuados pelas agências de repressão da criminalidade, e não mais o delinquente.7

Nesse mesmo diapasão, Juarez Cirino dos Santos ensina que:

A teoria do labelling approach integra um movimento criminológico 
e sociológico contra o predomínio da teoria positivista sobre crime 
e desvio: rejeita os enfoques da criminologia biológica, com suas 
explicações genéticas, psicológicas e multifatoriais, assim como as 
abordagens da criminologia sociológica estrutural-funcionalista, ambas 
preocupadas com as causas da criminalidade ou do desvio. A tese central 
do labelling approach distingue entre (i) violação da regra e (ii) reação social 
contra a violação da regra, mostrando que o comportamento desviante 
depende (i) da natureza do ato e (ii) da atitude dos outros contra o ato.8 
(grifos do autor)

Com isso, entende-se que o crime depende não apenas da sua definição como 

4  BECKER, Howard Saul. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2019, p. 17.
5  Ibid., p. 24.
6  ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos Pensamentos Criminológicos. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2008, p. 588.
7  ANITUA, loc. cit. 
8  SANTOS, Juarez Cirino dos. Criminologia: contribuição para crítica da economia da punição. São Paulo: Tirant lo 
Blanch, 2021, p. 178.
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tal pela legislação penal, mas sim da reação da sociedade frente a tal ato. O enfoque dos 
estudos criminológicos passa a ser não mais o ato desviante ou o delinquente em si, mas 
sim os aparatos de repressão e controle social do Estado responsáveis por submeter 
determinados indivíduos a coação.

Conforme leciona Eugênio Zaffaroni, as sociedades da contemporaneidade que 
estabelecem e formalizam o poder em um ente denominado Estado elegem um reduzido 
número de indivíduos para serem submetidos à sua coação a fim de lhes constranger ao 
cumprimento de uma pena. Esta forma de seleção penal é denominada de criminalização 
e é decorrente da gestão de um grupo de agências que compõem o chamado sistema 
penal. Tal processo de seleção criminalizante ocorre em dois momentos, os quais são 
chamados de criminalização primária e criminalização secundária.9

Entende-se por criminalização primária o ato e o efeito de elaborar uma lei penal 
material que estabeleça crimes ou permita a punição de certos indivíduos. Por sua vez, 
criminalização secundária refere-se à ação punitiva realizada sobre pessoas concretas, a 
qual ocorre quando as agências de controle social como a instituição policial identifica 
um indivíduo e supõe que este cometeu determinado comportamento criminalizado 
primariamente, investigam-no, em certos casos o privam de sua liberdade de locomoção, 
submetem-no à instituição judicial, que certifica e legitima tal controle e instaura um 
processo para se aferir se este indivíduo realmente praticou tal comportamento reprovável 
pelo ordenamento e, em caso positivo, impõe um sanção, a qual será executada por uma 
instituição penitenciária.10

Com isso, é possível averiguar que é o processo de criminalização secundária que 
confere concretude às normas estabelecidas pela criminalização primária. Sendo assim, 
as agências de controle que operam essa criminalização secundária estão encarregadas de 
decidir quem seriam os indivíduos a serem objetos de criminalização pelo sistema penal, 
devendo-se levar em consideração as suas limitações operacionais, as quais impossibilitam 
a atuação sobre a totalidade de atos criminosos praticados no meio social. Não há outra 
forma senão o agir seletivo sobre determinados casos.11 

O direcionamento do enfoque das pesquisas criminológicas do “labelling 
approach” para os processos de criminalização parte, segundo Alessandro Baratta, da 
compreensão de que não há a possibilidade de se estudar o fenômeno da criminalidade 
sem o estudo da atuação do sistema penal, o qual o define e reage contra ele, iniciando 
pelas regras abstratas até a atuação das agências oficiais de controle (polícia, judiciário, 

9  ZAFFARONI, Eugênio Raúl et al. Direito Penal Brasileiro I: teoria geral do direito penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2003, p. 43.
10  ZAFFARONI, loc. cit.
11  ZAFFARONI, 2003, p. 44.
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estabelecimentos penitenciários). Em razão disso, o rótulo de criminoso conferido pela 
sociedade presume, necessariamente, o efeito da ação dessas instituições oficiais de 
controle social da criminalidade, sendo que não adquire esse rótulo o indivíduo que, 
apresar de ter praticado o mesmo ato desviante, não é submetido, contudo, à atuação 
de controle daquelas instituições. Assim, este indivíduo não será considerado pelo meio 
social como um criminoso.12

A seleção por parte do sistema penal é condicionada, na visão de Zaffaroni, por 
outras instituições como as agências vinculadas à comunicação social, as instituições 
políticas etc. Além da influência de poder dessas agências, a atuação do sistema 
penal também está condicionada às limitações estruturais e operacionais, o que acaba 
direcionando o aparato burocrático do Estado para a realização das ações mais simples. 
Nesse sentido, tem-se que as condutas mais grosseiras praticadas por indivíduos sem 
acesso ao poder econômico e político e à comunicação social são divulgados por esta 
como os únicos crimes e tais indivíduos são tidos como os únicos criminosos, o que acaba 
por criar um estereótipo de criminoso e estabelecer uma imagem pública do delinquente 
associada a componentes de classe social, étnicos, etários, de gênero e de estética. Tal 
estereótipo acaba sendo o principal fator de seleção da criminalização secundária.13

Deste modo, a partir dos dados do departamento penitenciário do Brasil e dos 
estudos do conjunto de ideias anteriormente abordados, será realizada uma análise 
para se averiguar se esse fenômeno da seletividade do sistema penal atinge a realidade 
carcerária brasileira.

3. DADOS DO SISTEMA CARCERÁRIO NACIONAL NA ÚLTIMA DÉCADA

Os dados mais atualizados do World Prison Brief divulgados em 31 de dezembro 
de 2020 apontam para uma população carcerária de 811.707 presos para um total de 
455.283 vagas oficiais.14 Ainda sobre os números da população carcerária, de acordo 
com os dados apresentados pelo Departamento Penitenciário - INFOPEN o valor da 
população prisional, de modo geral, teve um aumento contínuo na última década. Em 
2010 o número de presos era de 496.251; em 2015 698.618 e em 2019 755.274.15

12  BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal. 
Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 6. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011. p. 86.
13  ZAFFARONI, op. cit., p. 45-46.
14  ICPR, World Prision Brief  Data, Disponível em: https://www.prisonstudies.org/country/brazil Acesso em: 16 
outubro 2021.
15 INFOPEN, Departamento Nacional Penitenciário. Disponível em:  https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoi
ZWI2MmJmMzYtODA2MC00YmZiLWI4M2ItNDU2ZmIyZjFjZGQ0IiwidCI6ImViMDkw 
NDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9  Acesso em: 12 de novembro de 2021.



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

139

Os números, relativos a junho de 2019 mostram que presos provisoriamente 
constituem um contingente, com 253.963, representando 33,47% do total. 16

No que tange a quantidade de incidência por tipos penais, observa-se que nos 
dados divulgados pelo Departamento Penitenciário, em 2019, tinham um total de 989,263, 
sendo os crimes mais expressivos os: contra o patrimônio 50.96% (504,108); os crimes 
relacionados a Drogas - lei 6.638/76 e 11.343/08 -20.28% (200,583) e os crimes Contra 
a Pessoa 17.36% (171,715). Quanto ao gênero desse total de crimes, temos que 954,898 
são praticados por indivíduos masculinos, sendo somente 34,365 femininos. Embora 
a maioria dos crimes em geral sejam relacionados aos crimes contra o patrimônio, no 
universo feminino o tipo penal de maior incidência é o relacionado crimes comtemplados 
na Lei de Drogas. 

A população por faixa etária foi analisada em 2019 com um total de 748,009, 
a faixa etária mais expressiva foi a de 18 a 24 anos, a qual representa mais de 20% 
(174,198) e a menor a faixa dos maiores de 60 anos, a qual representa 1.37%. Um dado 
extremamente intrigante é que aproximadamente 10% não possui informação, número 
esse que representa um valor de 72,400.

Segundo o CNJ, cerca de 63,7% da população carcerária brasileira é formada por 
por negros são dados de 201717

Os dados relacionados a escolaridade apontam que 2014, 75% dos encarcerados 
tinham até o ensino fundamental completo, o que é um indicador de baixa renda.18

Esse é o panorama dos dados a respeito do sistema penitenciário brasileiros nos 
últimos anos, o qual revelam a realidade nacional na atualidade.

4. IMPACTO DA SELETIVIDADE PENAL NO BRASIL E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS

Diante do exposto, percebe-se que o sistema penitenciário atual do Brasil é 
afetado diretamente pelo fenômeno da seletividade, tendo como foco pessoas jovens, 
do sexo masculino, negros, de baixa escolaridade, pertencentes, no geral, às classes mais 
vulneráveis economicamente e envolvidos com a criminalidade patrimonial e que envolve 

16 AGÊNCIA, Brasil. Brasil tem mais de 773 mil encarcerados, maioria no regime fechado. Disponível em: https://
agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/brasil-tem-mais-de-773-mil-encarcerados-maioria-no-regime-fechado 
Acesso em : 13 de novembro de 2021.
17  CNJ, Conselho nacional de Justiça. O encarceramento tem cor, diz especialista. Disponível em: https://www.cnj.jus.
br/o-encarceramento-tem-cor-diz-especialista/ Acesso em: 12 de novembro de 2021.
18  CÂMARA, dos Deputados, Comissão dos Direitos Humanos e Minorias. Sistema carcerário brasileiro: negros e 
pobres na prisão. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/
cdhm/noticias/sistema-carcerario-brasileiro-negros-e-pobres-na-prisao Acesso em: 12 de novembro de 2021.
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o narcotráfico.
As agências de controle social do Estado, mais especificamente o sistema penal, 

acaba direcionando seus aparatos de repressão e punição para esses setores anteriormente 
mencionados, o que impacta diretamente no perfil da população carcerária atual.

Conforme leciona Zaffaroni:

O poder punitivo criminaliza selecionando: a) as pessoas que, em regra, 
se enquadram nos estereótipos criminais e que, por isso, se tornam 
vulneráveis, por serem somente capazes de obras ilícitas toscas e por 
assumi-las desempenhando papéis induzidos pelos valores negativos 
associados ao estereótipo (criminalização conforme ao estereótipo); b) 
com muito menos frequência as pessoas que, sem se enquadrarem no 
estereótipo, tenham atuado com brutalidade tão singular que se tornaram 
vulneráveis (autores de homicídios intrafamiliares, de roubos neuróticos 
etc.) (criminalização por comportamento grotesco ou trágico); c) alguém 
que, de modo muito excepcional, ao encontrar-se em uma posição que o 
tornara praticamente invulnerável ao poder punitivo, levou a pior parte 
em uma luta de poder hegemônico e sofreu por isso uma ruptura na 
vulnerabilidade (criminalização devida à falta de cobertura).19

Dessa forma, o que se observa na realidade brasileira é que, definitivamente, o 
sistema penal atua como um filtro, que seleciona esses indivíduos pertencentes às classes 
subalternas responsáveis pela prática de ilícitos penais vinculados ao patrimônio privado 
e ao tráfico de drogas, envolvendo, em muitos casos, ilícitos banais. Cada um desses 
indivíduos se encontra em um certo estado de vulnerabilidade ao poder punitivo estatal 
que é condicionado conforme o seu enquadramento ao estereótipo criminoso. Contudo, 
nenhuma pessoa é alcançada pelo poder estatal em razão desse estado de vulnerabilidade, 
mas sim pela chamada situação de vulnerabilidade, a qual representa a posição concreta 
de risco criminalizante que a pessoa se insere. No geral, tendo em vista que a seleção 
dominante de determinados estereótipos, o indivíduo que se insere em alguns deles não 
necessita de esforço muito grande para se colocar na posição de risco criminalizante. Na 
verdade, mostra justamente o contrário: tais indivíduos devem se esforçar muito para 
evitá-lo, uma vez que se encontram em estado de vulnerabilidade relevante. Por sua vez, 
a pessoa que não se insere em um estereótipo, necessitará de um grande esforço para se 
colocar em situação de risco criminalizante, já que advém de um estado de vulnerabilidade 
relativamente reduzido.20

Na visão de Baratta, o sistema de valores contidos nas normas penais corresponde, 
predominantemente, ao universo moral de uma cultura burguesa-individualista, com ênfase 

19  ZAFFARONI, 2003, p. 49.
20  Ibid., p. 49-50.
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à proteção patrimonial privada e direcionando-se, eminentemente, para alcançar infrações 
típicas dos grupos socialmente mais marginalizados e vulneráveis financeiramente. Isso 
se verifica na grande incidência de crimes patrimoniais na massa da criminalidade.21 

Assim, a inevitabilidade do sistema operacional de criminalização secundária e 
sua inclinação de seus aparatos sobre pessoas sem poder econômico e responsáveis 
por fatos grosseiros e banais em muitos casos acarretam em uma distribuição desigual, 
que afeta apenas os indivíduos mais frágeis perante o poder punitivo. Tais indivíduos se 
encontram justamente mais vulneráveis à intervenção penal: a) pelo fato de ostentarem 
características pessoais que se inserem nos estereótipos criminais; b) em razão de seu nível 
de escolaridade só lhes possibilitar a prática de crimes mais toscos e de fácil percepção; 
c) pelo fato da rotulação provocar a assunção do papel de criminoso correspondente ao 
estereótipo. Deste modo, as instituições de controle social direcionam o seu aparato de 
repressão no sentido de selecionar aqueles que circulam pelos espaços públicos com o 
estigma social dos criminosos.22 

A partir de tal cenário, os meios de comunicação social propagam a imagem do 
resultado mais notório da criminalização secundária (a prisonização), o que acaba por 
fazer com que a sociedade suponha que as prisões era o local destinado aos autores de 
crimes graves como homicídio e estupro entre outros, quando, na realidade, a grande 
maioria dos indivíduos encarcerados se encontram presos pela prática de fatos geralmente 
banais cometidos com finalidade lucrativa.23

Tal concepção apresenta pleno respaldo com a realidade fática analisada no 
presente trabalho, a qual demonstra que a população carcerária, de maneira predominante, 
é composta por indivíduos que se encontram nos estratos sociais mais baixos e estão 
atrelados à prática de ilícitos burdos, que são mais facilmente captados pelas instituições 
de controle social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado buscou verificar a incidência do fenômeno da seletividade 
penal no sistema penitenciário atual. Nesse sentido, observou-se que nos últimos anos a 
população carcerária sofreu aumentos consecutivos, registrando em dezembro de 2020 
um total de 811.707 presos para um total de 455.283 vagas oficiais.

Corroborando tal quadro de falência, sobrecarga e precariedade, apurou-se que a 
população mais atingida pelo aparato punitivo estatal está inserida na faixa etária entre 

21  BARATTA, 2011, p. 176.
22  ZAFFARONI, 2003, p. 47.
23  ZAFFARONI, loc. cit.
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18 e 24 anos, sendo que mais da metade é formada por negros, com baixa escolaridade e 
vinculados às classes mais marginalizadas do sistema econômico. Diante disso, observou-
se que a grande maioria da população carcerária se encontra com a liberdade restringida 
pela prática de crimes de rua como os atentatórios ao patrimônio privado e relacionados 
ao tráfico ilícito de entorpecentes, geralmente envolvendo pequeno tráfico de tóxicos. 

A partir das ideias da teoria do “labelling approach”, houve uma alteração no 
paradigma de análise do fenômeno criminológico, que se deslocou da qualidade do em si e 
do delinquente para a reação social frente a tal ato. Com isso, o crime depende não apenas 
da sua previsão legal, mas também da reação da sociedade contra tal conduta desviante. 
Dessa forma, o sistema penal, por meio de suas agências de controle, é responsável 
por selecionar e decidir quais indivíduos serão submetidos à sua atuação/coação, sendo 
que tal seleção é condicionada à limitação operacional das estruturas burocráticas do 
Estado e aos meios de comunicação, ao poder político, econômico entre outros. Tais 
condicionantes levam inevitavelmente à repressão de crimes, em muitos casos banais e 
grosseiros, atrelados às classes que compõem o estereótipo criminoso, que se encontra 
vinculado à vulnerabilidade social, econômica, racial, étnica, etária, de gênero etc.

Isto posto, é possível diagnosticar uma atuação punitivista e seletiva do Estado, 
conforme se observa dos dados e informações analisados anteriormente, que levam à 
conclusão de que no Brasil a repressão estatal atinge, em maior grau, a um determinado 
setor da população, que se encontra em situação de vulnerabilidade e marginalidade. 

Os elevados níveis de encarceramento escancaram uma distribuição desigual dos 
processos criminalização e não refletem numa diminuição da violência e da criminalidade 
no país, havendo a necessidade de se buscar outras alternativas que assegurem a dignidade 
humana e promovam uma ampla reforma penitenciária que solucione o cenário de caos 
atual.
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RESUMO
O vício do produto ou do serviço, 

em direito do consumidor, tradicionalmente, 
não resultava no dever de indenizar pelo dano 
extrapatrimonial. O trabalho assinala recortes 
doutrinários que permitem dizer que o dano 
extrapatrimonial possui uma feição cultural, 
ou seja, os elementos psicológicos que outrora 
eram utilizados para justificar a indenização 
(como o abalo ou o experimento do sofrimento), 
atualmente, são meramente instrumentais à 
responsabilização. O foco de um juízo de valor 
que implica na responsabilização é a reprovação 
cultural de um fenômeno praticado pelo 
fornecedor no próprio dever de informação e 
zelo a respeito do produto ou serviço colocado no 
mercado. Essa premissa teórica é confirmada pela 
evolução da jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, que está admitindo a indenização pelo 
dano extrapatrimonial decorrente do vício do 
produto e, em decorrência, acaba aproximando 
as categorias que estão contidas no gênero 
denominado Teoria da Qualidade do Produto e 
do Serviço prevista no Capítulo IV do Código de 
Defesa do Consumidor.

Palavras-chave: responsabilidade; 
consumidor; ilícito; dano

ABSTRACT
Historically, the seller of  the good or service 

had no obligation to compensate the consumer for 
off-balance sheet harm. The study indicates that the 
extra-personal injury has a cultural component, i.e., 
the psychological elements that were previously used 
to support the responsability (such as the concussion 
or the feeling experiment) are now merely tools for 
attribution of  blame. The focus of  a value judgment 
that affects responsibility is the cultural critique of  
a phenomenon that the provider is engaging in with 
regard to their own obligation to provide information 
and care about the good or service they have placed 
on the market. This theoretical premise is supported 
by the development of  the Superior Tribunal of  
Justice’s legal doctrine, which is now accepting the 
responsability for off-balance sheet harm resulting 
from product damaged and, consequently, is 
approaching the categories contained in the category 
known as Theory of  Quality in Consumer Law 
bound by Chapter IV of  the Consumer Protection 
Code.

Keywords: responsibility, consumer, 
illegal activity, damage
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Summary: 1. Introduction. 2. The assumptions of  civil liability (is that a crise?). In particular : 
the transformation of  private law 2.1 The classic separation between tort and over patrimonial damage (legacy of  
individualistic private law) 2.2 The past understanding of  the Superior Court of  Justice. 3. New needs of  the consumer 
society and the protection of  law 3.1 The overlap between tort and over patrimonial damage (commitment of  the social 
division for the risks of  the consumer market) 3.2 The recent understanding of  the Superior Court of  Justice. 4. The pool 
over patrimonial damage does not prejudice the specific preventive protection from the perspective of  the civil procedure. 
5. Conclusion. References

1. INTRODUÇÃO
O dano extrapatrimonial se trata de instituto atualmente consagrado na dogmática 

e na jurisprudência do contencioso do direito do consumidor. Situações como a 
inscrição indevida do nome do sujeito em cadastro de inadimplentes, acidentes que 
vitimam passageiros em transportes públicos, desfalque bancário mediante fraude, 
overbooking em transporte aéreo, dentre outros eventos, acarretam o dever de indenizar. 
De outro lado, algumas situações são limítrofes, tanto que a jurisprudência refere que 
não ocorre a responsabilização civil pela ausência do que se denomina “prova” do dano 
extrapatrimonial.

As linhas que seguem discutem se a questão da prova do dano extrapatrimonial 
está imbricada ao maior ou menor “grau” da ilicitude perpetrada. Em especial no trato 
da distinção entre responsabilidade pelo vício do produto ou serviço ou responsabilidade 
pelo fato do produto ou serviço, a pesquisa analisa se o discurso judiciário cuida, em 
realidade, da “prova” do dano ou se os julgados estão se referindo epistemicamente a 
uma situação peculiar em que a ilicitude é tão desarrazoada que implica no dever de 
indenizar – com base no gênero Teoria da Qualidade dos Produtos e Serviços. Em um 
sentido clássico, pertinente ao século XX, o dano indenizável poderia não ser admitido 
em situação de vício do produto ou do serviço, mas o Superior Tribunal de Justiça vem 
decidindo pelo dever de indenizar, em decorrência de uma “amplificação dos limites 
do dano”, com base na tutela da segurança. Vale dizer, a categoria da ilicitude assume 
significativa envergadura por intermédio da qual o perigo de dano equivale ao próprio 
dano extrapatrimonial (no contencioso referente ao direito do consumidor, que trata de 
causas repetitivas e massificação da demanda e oferta).

O trabalho pontua os pressupostos da responsabilidade civil, identificando o 
dano como epicentro desse conjunto fatores. A análise de alguns achados doutrinários 
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permite antever a tendência dogmática da episódica aproximação entre ilícito e dano 
extrapatrimonial, o que acaba se desenvolvendo ainda mais, em decorrência dos recentes 
julgados do Superior Tribunal de Justiça, em uma pesquisa qualitativa que recorta pares 
de acórdãos paradigmáticos.

Todo o dano extrapatrimonial deve ser provado? Não, tanto que isso já parece 
assentado na dogmática. Ocorre que um “vício do produto ou do serviço” pode ser 
equiparado a uma responsabilização pelo “fato do produto ou do serviço” – valendo o 
simples vício (contrariedade ao direito) como pressuposto da indenização. O ponto destaca 
a rotação paradigmática da figura do dano extrapatrimonial na Teoria da Qualidade do 
Produto ou do Serviço, em direito do consumidor, na medida em que a “moral” do dano 
é que ele deixa de ser algo metafísico que o juiz deve tentar buscar dentro do espírito ou 
da cabeça da vítima, mas se trata de uma reprovação cultural firmada em circunstâncias 
objetivas previstas pelo próprio ordenamento jurídico.

2. OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL (EM CRISE?). EM 
ESPECIAL: A TRANSFORMAÇÃO DO DIREITO PRIVADO

 A dogmática tem discursado sobre a “crise dos pressupostos” da responsabilidade 
civil, tanto em vista da enumeração de novos danos outrora não previstos no ordenamento, 
como no tocante às novas fontes que ensejam o dever de indenizar. Não se trata de um 
fenômeno adstrito ao capítulo da responsabilidade civil, pelo contrário, o direito privado 
em sua totalidade se modificou em tempos de pós-modernidade. 

Se existe uma “crise”, é para identificar os fatores que performam algumas diretrizes 
do direito privado nos tempos atuais. Em primeiro lugar3, ocorreu a modificação da 
matéria-prima economicamente mais relevante – na Idade Média, o bem imóvel consistia 
no epicentro do sistema; na Idade Moderna, o bem móvel material foi elevado ao sonho 
das relações privadas e, atualmente, na pós-modernidade, o que se verifica é a gigantesca 
proliferação, precificação e maior ascensão econômica do bem móvel imaterial. Ou seja, 
ocorreu uma desmaterialização do objeto do direito, com a hiperinflação quantitativa 
e qualitativa da comunicação, dos “softwares”, do lazer, da segurança, da educação, da 
saúde, do seguro, do crédito, enfim, todos eles configuram uma nova realidade social do 
terceiro milênio.

A “pessoa” do direito privado tampouco é a mesma dos tempos passados4. No 

3  MARQUES, Cláudia Lima Marques; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 2ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 20. Os autores citam a obra de Manuel Castells (The rise of  the network Society. 
The information age: economy, society and culture. Blackwell: Massachusetts, 1996/1999, vol. 1, p. 14 e seguintes) para 
firmar a respectiva argumentação.
4  Idem, ibidem, p. 21/22.
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século XIX, falava-se no homo politicus, um indivíduo perante o Estado, em uma época em 
que a soberania tinha suas barreiras firmadas e insuscetíveis de relativização por Tribunais 
Internacionais e pelo avanço do mercado sobre as próprias delimitações geográficas que 
passaram a ser uma ilusão. Na primeira metade do século XX já se apresenta o homo faber, 
pessoa da revolução industrial, trabalhador que produz e comercializa seus produtos, 
sendo que a nacionalidade passa a ter uma menor importância. Atualmente, soberania, 
nacionalidade e outras intercorrências territoriais passaram a ser um espaço paralelo ao 
mundo digital, com o homo economicus assumindo um papel ativo que cria conteúdos 
facilmente transitáveis por todo o planeta e transforma as suas relações em networking 
para novos negócios cada vez mais alavancados, significativos e agregadores do grande 
público massificado do consumo. 

A “crise” é da responsabilidade civil?
Evidente que a mudança é muito maior que adstrita a um capítulo do direito privado. A 

transformação remete a um novo paradigma do direito privado, que teve desmoronada a 
tríade “código-sistema-interpretação”, deveras presente desde o advento do individualismo 
codificado na França pós-revolucionária. Guido Alpa5 pontua que a clássica terminologia 
da fraternidade – entendida como fazer amizade, ter empatia e constituir um elemento 
político para reforçar o patrimônio patriótico – cede espaço para uma transição elegante 
para a solidariedade. Em outros termos, se a fraternidade simbolizava a soberania de 
um povo, a solidariedade6 abarca a consciência social para condicionar todas as relações 
privadas, independente das limitações geográficas, temporais e de alguma forma limitadas 
por individualismos operativos. Trata-se de um valor universal que ilustra o direito privado 
e não representa uma “crise”, mas uma necessária nova forma de abordagem de todos 
os institutos à luz dos valores constitucionais emplacados pelos direitos fundamentais de 
segunda e terceira gerações. 

O Estado, as instituições da sociedade civil, os contratos privados e a 
responsabilidade civil, em síntese, deparam-se com a transição da era da informação, 
para a era do conhecimento. Finalmente, chegou-se na época da sabedoria. A hecatombe 
pandêmica do ano de 2020 acelerou e misturou toda essa tecnologia, o que também se 
reflete nas novas necessidade sociais e no renascimento de um novo direito privado, 
que trabalha com as fontes jurídicas atualmente fragmentadas, com uma revalorização 
da “pessoa”, com uma realidade socioeconômica que ancora mais os bens imateriais e, 
sobretudo, está compromissada com a solidariedade enquanto perspectiva objetiva dos 

5  ALPA, Guido. I principi generali. Seconda Edizione. Milano: Giuffrè, 2006, p. 396-405.
6  A perspectiva objetiva dos direitos fundamentais e a ideia basilar da dignidade da pessoa humana implica uma 
releitura crítica de todos os filtros tradicionais da responsabilidade civil. SCHREIBER, Anderson. Novas tendências da 
responsabilidade civil brasileira. Revista Trimestral de Direito Civil, vol. 22, abr/jun 2005, p. 46.
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direitos fundamentais. 

2.1 A separação ortodoxa entre ilícito e dano extrapatrimonial (legado do direito 
privado individualista)

A suposta “crise” dos pressupostos da responsabilidade civil acaba sendo um achado 
reducionista em direito do consumidor. Na realidade, as estruturas do direito privado estão 
sendo culturalmente balançadas por uma nova abordagem dos fatores que convivem e 
fazem o direito privado aparelhar uma razão pública que empresta valores aos problemas 
sociais. 

A clássica referência de que o dever de indenizar seguiria uma ortodoxa trilha 
“ação/omissão → nexo de causalidade→ nexo de imputação → ilícito → dano” é 
perfeitamente válida e útil para a questão do dano material, pois está inserida em uma abordagem 
formalista que não se sustenta frente às transformações atuais imbricadas ao raciocínio 
jurídico. 

O dano material pode ser reputado uma consequência que está “para fora” da 
abordagem do ilícito, pela singela constatação que ele pode ser avistado qualitativa e 
quantitativamente em seus próprios limites, pela sensibilidade de qualquer pessoa. No 
dano moral ou extrapatrimonial isso não acontece, porque ninguém consegue dizer se 
um sujeito ficou “pouco abalado”, “mais ou menos abalado” ou “muito abalado”, em 
decorrência de um acontecimento da vida. Isso se reflete no discurso da “prova” do dano 
moral. Quer dizer, a figura do ilícito é sincrética ao dano extrapatrimonial, considerando 
que existe uma diferença “de grau”, de intensidade, entre o mero ilícito e o dever de 
indenizar pelo dano extrapatrimonial – a diferença não é qualitativa, porque ilícito e prejuízo 
extrapatrimonial são demarcados e arbitrados com base em previsões normativas 
culturalmente assentadas. 

Dois exemplos de casos reais deflagram o problema.
Um casal matriculou o filho de tenra idade em uma creche, para que a criança 

permanecesse sob os cuidados das professoras e vigilantes do local, no período da manhã 
e da tarde. Por um lapso momentâneo da equipe de trabalho, o menino fugiu das cercanias 
da creche e saiu andando pelas ruas da cidade, somente sendo achado e devolvido ao 
lugar, quando passados uns vinte minutos e após a criança percorrer umas duas quadras 
para longe da escola – um menino sozinho à própria sorte nas ruas da cidade. O debate 
processual foi no seguinte sentido: os pais da criança alegaram a falta de zelo e dever 
de cuidado para manter a criança em local seguro, dentro da creche, postulando uma 
indenização por dano extrapatrimonial; de outro lado, o estabelecimento argumentou 
que não houve dano, porque a criança foi localizada logo após ao momento da fuga, nada 
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tendo acontecido à incolumidade do menino, razão pela qual não ocorreu o dano (teria 
havido mero vício do serviço). 

Em outra hipótese, uma consumidora adquiriu remédio psiquiátrico em uma 
farmácia. Quando abriu a caixa de remédios, embora não tivesse havido violação do lacre 
dos comprimidos, verificou-se que havia remédios “riscados por uma caneta colorida”. 
Foi efetuada a perícia no medicamento, que indicou que as propriedades químicas da 
medicação não teriam sido afetadas. A paciente ajuizou ação de indenização, considerando 
falha no acondicionamento do produto, até porque uma leiga não teria como saber se 
o remédio estaria apto à ingestão. Em contrapartida, o laboratório se apegou ao laudo 
pericial, sustentando que as propriedades químicas estavam preservadas, havendo 
somente um “risco de caneta” que não comprometia a segurança do consumidor (havia 
mero vício aparente do produto).

A falha no dever de segurança é bastante para configurar o dever de indenizar 
por dano extrapatrimonial? Ou seria necessário que houvesse uma “prova” do dano 
real à pessoa – pelos exemplos, a criança deveria se machucar ou a paciente deveria 
ingerir o comprimido e ter complicações para, somente após esse evento, resultar na 
responsabilidade civil pelo fato do serviço ou do produto?

As linhas que seguem trazem a evolução da jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, em termos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, que enseja 
a responsabilização por dano extrapatrimonial. O STJ mantinha entendimento bastante 
rígido para reputar presente o dever de indenizar, aparentemente conjugando a figura do 
dano à “prova do dano” – tratando-se de dano extrapatrimonial. 

2.2 O entendimento pretérito do Superior Tribunal de Justiça

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 747.396/DF (Relator 
Ministro Fernando Gonçalves, DJe 22/03/2010), entendeu que a aquisição de um 
refrigerante, dentro do qual, havia um inseto, não configura o dever de indenizar por 
dano extrapatrimonial – na medida em que não houve o consumo do líquido contido no 
invólucro. O acórdão pontuou que “o dano moral não é pertinente, porquanto a descrição 
dos fatos para justificar o pedido, a simples aquisição de refrigerante contendo inseto, 
sem que seu conteúdo tenha sido ingerido, encontra-se no âmbito dos dissabores da 
sociedade de consumo, sem abalo à honra e ausente situação que produza no consumidor 
humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade”.

Na teoria do conhecimento “defrontam-se consciência e objeto, sujeito e objeto. 
O conhecimento aparece como uma relação entre esses dois elementos. Nessa relação, 
sujeito e objeto permanecem eternamente separados. O dualismo do sujeito e do objeto 



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

151

pertence à essência do conhecimento”7. Respeitosamente, o acórdão proferido há mais 
de uma década se valeu dessa espécie de dogmatismo – a “apreensão do objeto pela 
consciência do sujeito”. 

A noção de direito (sem falar em justiça) passa a ser o que está na cabeça do juiz, 
deixando em um segundo plano os indicativos culturais médios de uma comunidade 
sofrida e pobre, como a brasileira. A virada hermenêutica recondiciona esses fatores, 
confrontando os discursos entre os sujeitos (sujeito-sujeito), na medida em que o 
objeto possui a sua “verdade intrínseca”. Possível falar em ontologização do objeto da 
observação, tendo em vista que alguma conclusão sobre os eventos ocorre por intermédio 
da abordagem hermenêutica e argumentativa desenvolvida entre os debatedores.

Se o legislador positivou a proibição da violação desarrazoada da segurança dos 
serviços e produtos em consumo, fica apequenada a discrição judiciária para dizer o que é dissabor 
ou o que configura um dano. Na medida em que um julgador refere que a contrariedade às 
normas de ordem pública configura “mero dissabor”, a metodologia jurídica assume 
uma postura dogmática8, por intermédio da qual o sujeito se apropria do objeto. Com 
efeito, a figura do ilícito já abarca a noção do dano – que pode ser reputado um dano 
conglobante, na medida em que causar um dano pressupõe o cometimento de um ilícito 
(neminem laedere); em direito do consumidor, portanto, um ilícito caracteriza o dano que 
deve ser indenizado levando em conta a razoabilidade, ou não, da violação do padrão de 
segurança.

Quando se fala em “mero dissabor” ou em “prova do dano extrapatrimonial”, 
na perspectiva sistemática do ordenamento jurídico, a análise é sobre a razoabilidade 
ou falta de razoabilidade no descumprimento das normas que tutelam a segurança 
do consumidor. O dano extrapatrimonial não pode ser aferido por uma apreciação 
meramente subjetivista, supostamente julgando a pessoa, julgando o que se entende 
pelo “sofrimento que alguém enfrentou”, ao invés de julgar o fato jurídico viciado na 
perspectiva da segurança do produto e do serviço (a verdadeira missão do Judiciário). 
Julgar o sofrimento de uma pessoa é manobra que somente pode ser efetuada por alguma 
entidade divina. Quer dizer, a conclusão pelo dano moral deve estar pautada em critérios 
– sendo que eles são objetivos.   

Em julgado mais recente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no 
REsp 1.395.647/SC (Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 18/11/2014), o 

7  HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. Trad. João Vergílio Gallerani Cuter. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 
p. 20.
8  Em teoria do conhecimento, dogmatismo significa que o sujeito “apreende o objeto”, ou seja, a consciência 
cognoscente tem vasto espaço de jogo para lidar com o evento em julgamento. Um ponto de vista sustentado por ampla 
confiança na razão humana, mas que não deixa de mitigar a própria dignidade de uma legislação que estabelece um sistema 
protetivo em benefício do consumidor. Ver Johannes Hessen, Op. cit., p. 29.
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evento em julgamento era análogo – a existência de um corpo estranho no interior de uma 
embalagem de bebida que estava lacrada e não teria sido ingerida pelo consumidor –, tendo 
sido proferida a decisão pelo indeferimento da condenação por danos extrapatrimoniais. 

Citando vasta jurisprudência do STJ, o acórdão consignou que “a embalagem de 
refrigerante vendida ao consumidor com uma mosca em seu interior estava lacrada, com 
a tampa inviolável, não tendo sido sequer aberta pelo autor, consoante demonstrado pela 
perícia, que afastou a possibilidade de ingestão do produto em questão”. A racionalidade 
do entendimento é a mesma anteriormente comentada, na medida em que adotada uma 
postura “subjetivista” na apreciação do fenômeno. 

Na prática, o Superior Tribunal de Justiça estava quase equiparando o dano 
material ao dano extrapatrimonial. Afinal de contas, subentendia que a responsabilização 
civil somente deveria ter provimento quando o sujeito ingerisse algo que efetivamente 
causasse malefícios à saúde. 

Ocorre que a legislação de ordem pública que tutela o consumidor não se reporta 
somente a uma pessoa – àquele que comprou o refrigerante com um objeto impróprio 
dentro da embalagem. Pelo contrário, o sistema de tutela do consumidor em uma 
sociedade de massas explicita políticas públicas e normas de segurança que tendem a 
proteger “toda a sociedade” contra possíveis inseguranças na entrega dos serviços ou 
produtos. A compra de um produto, por apenas um consumidor, assume uma condição 
de representatividade social, tendo em vista o caráter repetitivo dos players e a larga escala 
das produções industriais ou comerciais que ficam difusamente em contato randômico. 

Na perspectiva do dogmatismo que antigamente era adotado pelo STJ, os exemplos 
da criança que fugiu da creche e da paciente que comprou o remédio riscado teriam 
suas pretensões negadas. A concepção clássica reputa danoso um acontecimento quando 
ocorre um efetivo prejuízo a uma subjetividade – note-se que esse subjetivismo não 
está apenas no objeto em análise, mas na cabeça do julgador, o que parece bastante 
discricionário em virtude da força cogente das normas referentes às relações de consumo. 

3. NOVAS NECESSIDADES DA SOCIEDADE DO CONSUMO E A TUTELA 
DO DIREITO 

O século XX apresenta uma rotação epistêmica do direito privado, que pode ser 
resumida, muito cautelosamente, com base em três premissas: (a) a institucional, (b) a 
dogmática e (c) a operativa.

O pós-guerra firmou o Estado Social, atualmente, alavancado para o Estado 
Constitucional. Em termos de teoria do direito e de metodologia jurídica, houve a 
consagração dos direitos humanos enquanto direitos fundamentais nas cartas legislativas 
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do ocidente. Logo, o direito privado não estava mais no centro do raciocínio jurídico, 
pois o ordenamento já não se tratava mais de um sistema “fechado” de dispositivos 
sujeitos e um arquétipo estritamente codificado, jusestatalista e pré-determinado pela 
exegese de textos. Conforme Zagrebelsky9, o direito como um todo assumiu a realidade 
sobre a fragmentação das fontes e a decorrente elaboração de um “projeto jurídico”, 
por intermédio do qual as normas são abertas, preveem conceitos indeterminados, 
dependem de uma interpretação lógico-argumentativa e uma abordagem hermenêutica, 
para, finalmente, fazer coexistir princípios e ideologias com fundamento na dignidade da 
pessoa humana e no pluralismo. 

A premissa institucional – que reflete o Estado Constitucional e o modelo de 
supremacia de direito por ele estabelecido – resulta no que a dogmática denomina “direito 
privado solidário”10. O paradigma individualista e voluntarista vai cedendo espaços para a 
funcionalização dos institutos, ou seja, o direito privado assume um compromisso social, 
para além da mera defesa da liberdade e da igualdade formal. “Construir uma sociedade 
livre, justa e solidária” é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3º, 
I, da CF).

A premissa dogmática poderia ser apresentada antes da institucional, porque 
reflete um verdadeiro “estado de coisas jurídico” em termos de direito – outrora, dividido 
rigidamente entre direito privado e direito público. A Constituição estabelece seus objetivos e 
tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. O Código Civil de 200211, por 
sua feita, firma-se na eticidade, na socialidade e na operabilidade. Quer dizer, o princípio 
da eticidade implica valores nas relações jurídicas e o princípio da socialidade determina 
a superação do caráter individualista dos institutos. A operabilidade é um apanhado 
instrumental que visa a facilitar o emprego dos dispositivos. 

Antes do advento do Código Civil, o próprio Código de Defesa do Consumidor 
já estava repleto dessas informações, conformando um microssistema de proteção do 
sujeito vulnerável em uma relação de consumo. Qual a “estratégia” normativa utilizada 
para proteger a vulnerabilidade? Não se trata de meramente estabelecer incansáveis regras 
de conduta. A nota marcante desse conjunto de dispositivos, inaugurados na transição 
do século XX para o século XXI, justamente, é a presença de normas programáticas que 
assinalam finalidades a serem alcançadas. 

Ocorre uma mudança de paradigma, porque o direito privado atual se concentra 
não mais no ato de comércio ou de consumo, mas na atividade12. Não existe uma 

9  ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Trad. Marina Gascón. Madrid: Editorial Trotta, 2009, p. 13-17.
10  MARQUES, Cláudia Lima Marques; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 2ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 26.
11  REALE, Miguel. Visão geral do novo Código Civil. Revista de Direito Privado, vol. 9, jan-mar/2002, p. 9.
12  MARQUES, Cláudia Lima Marques; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 2ª ed. 
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preocupação estática na suposta vontade interna do indivíduo que declara algo, porém, 
o foco está nas circunstâncias objetivas que encerram um negócio jurídico, levando em 
conta o comportamento dos sujeitos. Não se protege a propriedade e a posse enquanto 
situações, existe uma preocupação no tocante ao atendimento da função social desses 
institutos. A família deixa de contemplar meros conceitos jurídico-formais, observando-
se o afeto e o cuidado. Enfim, o direito privado assume a solidariedade em todos os 
capítulos de atuação.

A Constituição determina que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa 
do consumidor” (art. 5º, XXXII), condicionando a aplicação de um “estado de coisas 
jurídicas”. A força normativa se polariza na busca de uma perspectiva, ao encontro de um 
paradigma, seja quando o legislador elabora uma lei, seja quando o administrador aplica 
a norma, ou mesmo quando o juiz efetua um julgamento. Logo, no confronto entre a 
posição jurídica do consumidor e a posição jurídica do fornecedor, a solução de sentidos 
que o ordenamento estabelece é pelo privilégio da defesa do consumidor13. 

Em outras palavras, a defesa do consumidor é um leitmotiv (motivo-guia) 
densificado como direito fundamental. Nesse sentido, Erik Jayme estabelece uma teoria 
metodológica na qual, observado o pluralismo e demais aspectos da pós-modernidade, 
entre eles, a comunicação, a narratividade e a primazia dos direitos fundamentais, as 
normas jurídicas que aparentemente podem estar em conflito devem convergir para 
uma solução de continuidade que funcionaliza os objetivos predispostos pelo sistema 
jurídico.14. A proposta de Erik Jayme é um método (um caminho) e uma metodologia 
(um processo) de trabalho por intermédio da qual a coordenação das fontes é flexível15, 
sendo que todas as diretrizes se voltam, coerentemente, para os valores verticalizados 
pela Constituição. Trata-se de um autêntico “realismo” metódico, porque não apenas 
se restringe em regras de conduta, não apenas afirma critérios, antes fala em valores, 
que ficam muito evidentes quando explica o caráter narrativo dos dispositivos – normas 
narrativas são equivalentes ou mais do que normas programáticas, normas inspiradoras, 
na medida em que narram objetivos e finalidades.

O dispositivo narrativo basilar do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 91.
13  CASTRO, Cássio Benvenutti de. Tutela jurisdicional do consumidor: o convencimento judicial e o ônus da prova. 
Curitiba: Juruá, 2016, p. 65/9.
14  MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 2ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 122. JAYME, Erik. A vocação universal do direito internacional privado – tendências 
atuais. Discurso por ocasião da inauguração do novo prédio da Academia de Haia, 18/01/2007. Revista da Faculdade de 
Direito da UFRGS, edição comemorativa, passim.
15  MARQUES, Cláudia Lima. O “diálogo das fontes” como método da nova teoria geral do direito: um tributo a Erik 
Jayme. MARQUES, Cláudia Lima. (coord.). Diálogo das fontes: do conflito à coordenação de normas do direito brasileiro. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 29. Ver em especial JAYME, Erik. Visões para uma teoria pós-moderna do 
direito comparado. Revista dos Tribunais, v. 759, jan/1999.



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

155

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 
o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e 
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo;
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 
consumidor:
a) por iniciativa direta; (...)        
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de 
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações 
de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a 
necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a 
viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, 
da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas 
relações entre consumidores e fornecedores;
IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos 
seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;
V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de 
controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como 
de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados 
no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização 
indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais 
e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

A aplicação do microssistema de proteção do consumidor deve atender esse 
standard de proteção performática. A premissa dogmática coordena a teoria e a filosofia do 
direito, repercutindo na prática da atividade legislativa e na concretização do direito 
por intermédio da jurisprudência. Assim, o dano extrapatrimonial não chega a ter uma 
diferenciação ontológica em relação ao ilícito16, considerando a comunicação das normas 
e o vetor da narratividade. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito” (art. 186 do Código Civil). O dispositivo central do ato ilícito não 
permite distinguir a contrariedade ao direito em relação ao dano extrapatrimonial – 
considerando que é um dispositivo que prestava tranquilamente para identificar o dano 
material. 

16  A doutrina se vale da expressão “dano injusto” que congrega duas questões: (a) a função de o dano configurar um 
fenômeno contrário ao direito, ainda que seja decorrente de um ato aparentemente lícito (por exemplo, o dano praticado 
por legítima defesa de terceira pessoa ou por exercício regular de um direito, nos termos do art. 188 do Código Civil); (b) 
a peculiaridade de uma cláusula geral de “dano injusto” informa um modelo de atipicidade dos danos indenizáveis, porque 
a diuturna evolução social sempre permite a abordagem de novas violações que, por si, podem implicar um dano. ALPA, 
Guido. I principio generali. Seconda Edizione. Milano: Giuffrè, 2006, p. 486.
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A premissa operativa revela a inquietude dos juristas17 com relação a “dissociações 
absolutas” – por exemplo, a dicotomia entre responsabilidade contratual e extracontratual, 
entre nexo de imputação objetivo e subjetivo, assim como a separação ortodoxa entre o dano 
extrapatrimonial e a categoria do ilícito.

Qual a “moral” do dano extrapatrimonial?
Em outros termos, por que a dicotomia entre dano material e o dano extrapatrimonial 

são nocivas à funcionalidade da responsabilidade civil?
O Código Civil de 1916 (elaborado por Clóvis Bevilaqua) trazia conceitos que 

remetiam para a “vontade interna” dos sujeitos (vide art. 85 do Código revogado). Pontes 
de Miranda18 comenta que se trata de uma “ingenuidade” essa utilização de fatores 
solipsistas, individualistas, porque ficam sujeitos à manipulação. O descuido em relação 
à fenomenologia e aos aspectos éticos e culturais se deve ao fato de Bevilaqua ser um 
teórico, um professor, sequer ser um advogado atuante em sua época. Ou seja, a “moral” 
do “dano moral” do século XX ficava na cabeça do agente – que deveria ser interpretado 
pela discrição do julgador, algo efetivamente impossível e correlacionado a decisionismos 
estamentais19.

A modificação que ocorre por intermédio de um novo direito privado solidário é que 
não importa conferir inúmeros predicados ao dano extrapatrimonial. Se os práticos falam 
em dano “presumido”, em dano “in re ipsa” ou em “aborrecimento significativo”, todas 
os qualificativos desencobrem uma experiência humana que é meramente instrumental 
a uma feição “cultural” do que se entende por danoso em determinada sociedade e em 
um certo lapso temporal. Com efeito, notável que certas atividades humanas passaram a 
serem consideradas eventos que desencadeiam a indenização por dano extrapatrimonial, 
porque foram cotejadas a um grau de ilicitude praticada, ou seja, existe uma reprovação 
social que decorre da compreensão do ordenamento jurídico20. 

17  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta – evolução de fundamentos e de 
paradigmas da responsabilidade civil na contemporaneidade. Revista da Faculdade de Direito da UFG, v. 31, n. 1, ano 
2007, p. 45. A autora pontua a evolução epistêmica dos institutos da responsabilidade civil, em especial, com a maior 
significação do espaço do nexo de imputação objetivo. “A ampliação do campo de abrangência da responsabilidade 
acabou, então, por provocar certo declínio da culpa enquanto elemento imprescindível à sua configuração; no entanto, não 
desapareceu completamente a culpa, e nem desaparecerá, já que a evolução não equivale à substituição de um sistema por 
outro”. A culpa em sentido amplo e o risco deixam de ocupar a posição de fundamentos da responsabilidade, passando a 
serem fontes que convivem no sistema, sem uma solução de exclusão de uma pela outra.  
18  MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Fontes e evolução do direito civil brasileiro. Rio de Janeiro, 1981, p. 87.
19  A noção psicológica da culpabilidade em direito privado foi abandonada em privilégio da análise de um “modelo 
de conduta ideal”, um standard de abarca as expectativas sociais dos atores em suas diversas relações na sociedade de 
consumo. SCHREIBER, Anderson. Novas tendências da responsabilidade civil brasileira. Revista Trimestral de Direito 
Civil, vol. 22, abr/jun 2005, p. 51.
20  Na década de 1980 não se cogitava do dano à imagem – não quer dizer que as pessoas não pudessem se sentir 
lesadas, em sua intimidade, em seu psicológico, quando publicada uma notícia perversa a seu respeito. Ocorre que a 
cultura daquela época, demasiadamente individualista, não se importava com a exposição das pessoas perante a sociedade. 
Consequentemente, o ordenamento jurídico não tinha a previsão sobre a proteção do nome, da imagem, dentre outras 



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

157

Por isto que se fala em dano extrapatrimonial “por desvio de capacidade 
produtiva”, dano extrapatrimonial “por abalo estético”, dano “existencial”, dentre outras 
inúmeras categorizações não taxativas. Todas essas espécies de danos extrapatrimoniais não são 
decorrentes do tamanho do sofrimento da vítima – algo que leva ao decisionismo. Elas retratam 
a força normativa ou o significado jurídico que a contrariedade ao direito representa para 
determinada cultura na perspectiva axiológica atualmente implicada pela Constituição21. 
Em decorrência, elas levam em conta circunstâncias objetivas do caso concreto para a 
precificação da indenização, que pode variar quantitativamente.

3.1 A imbricação entre ilícito e dano extrapatrimonial (compromisso da repartição 
social pelos riscos do mercado de consumo)

A questão não é novidade nas ciências criminais22.
Notório que um acidente de trânsito é analisado por um juízo monocrático. 

Entretanto, a jurisprudência é tendente a considerar que um condutor de veículo 
transcendeu a culpa consciente e avançou para o dolo eventual, na hipótese de haver infração de 
diversas regras jurídicas para além do evento consumativo contra uma pessoa. Embora 
o resultado da tragédia seja somente um – o atropelamento ou a colisão de um veículo 
e o evento morte da pessoa –, os práticos consideram a contumaz violação do direito 
(ilícito) como algo que modifica a categorização do delito. A diferença entre os ilícitos é 
“de grau”, mas acaba levando o sujeito ao julgamento por um júri popular23.

facetas da personalidade. Atualmente, a tutela da imagem respalda decisões conforme a seguinte: “Comprovado que 
a notícia veiculada pela demandada, muito embora não tenha distorcido os fatos, nem tecido comentários a respeito 
do assalto ocorrido, no qual o autor Paulo, policial à paisana, acabou atirando e matando um dos assaltantes, divulgou 
dados pessoais do apelado, violando a privacidade deste, expondo-o a um risco desnecessário, mormente porque um 
dos assaltantes logrou fugir do local dos fatos, resta caracterizado o abuso do direito de informação por parte da 
empresa jornalística e, por conseguinte, a obrigação de indenizar.” (TJRS, Apelação Cível Nº 70021761473, Décima 
Câmara Cível, Relator Desembargador Paulo Roberto Lessa Franz, DJ 24/04/2008).
21  As estruturas jurídicas do direito privado retratam os valores culturais da sociedade contemporânea – o individualismo 
e o patrimonialismo de outrora cede espaços à dignidade do ser humano, o autêntico centro epistêmico do direito pós-
moderno. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Tendências do direito civil no século XXI. Revista Trimestral 
de Direito Civil, v. 10, abr/jun de 2002, p. 221.
22  Não se defende a unidade metodológica entre direito privado e direito criminal – porém, chama a atenção sobre a 
valoração das circunstâncias “internas” a um indivíduo. O juiz não consegue adentrar metafisicamente na cabeça de um 
sujeito e dizer se ele agiu com culpa ou com dolo, assim como não consegue quantificar o sofrimento de uma pessoa. 
Em contrapartida, a cultura e seu reflexo no ordenamento jurídico permitem justificar hermeneuticamente o “grau” de 
contrariedade ao direito. 
23  Conforme respeitável doutrina, se um sujeito ingeriu bebida alcoólica e saiu dirigindo, já praticou o delito 
doloso previsto no art. 306 do CTB. Havendo uma colisão com evento morte, seria difícil pensar que o dolo de perigo 
anteriormente praticado não subentende a probabilidade de um resultado que também deve ser doloso – do contrário, 
somente poderia resultar um crime culposo em decorrência de decisionismo que teoricamente intui aspectos internos 
do agente. NETO, Orlando Faccini. Embriaguez na condução de veículo automotor e homicídio: estudo de um critério. 
Revista da Ajuris, n. 129, mar/2013, p. 186/188. 
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O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu sobre a pronúncia em situação 
análoga: “Caso em que o recorrente, sob o efeito de álcool e pilotando carro em alta 
velocidade, teria perdido o controle do veículo ao tentar vencer curva da estrada, vindo, 
com isso, a capotar diversas vezes e a causar a morte de um dos ocupantes do automotor 
por politraumastismo craniano. Somatório de elementos de prova que dão sustentação 
à tese acusatória de que o recorrente agiu com dolo eventual na produção do resultado, 
assumindo o risco de produzir a morte de alguém. Dúvida que, nesta fase do processo, 
resolve-se em prol da sociedade, devendo ser o acusado submetido a julgamento pelo 
Tribunal do Júri” (Recurso em Sentido Estrito Nº 50010242020118210070, Terceira 
Câmara Criminal, Relator Desembargador Luciano Andre Losekann, DJ 23/06/2022).

O julgador não se vale de intuicionismos ou concepções voluntarísticas para tentar 
entender o que se passava na cabeça do condutor do veículo. O julgado fala em “somatório 
de elementos de prova” que, em realidade, refletem as tantas violações a diversas normas 
jurídicas praticadas pelo condutor do veículo. O magistrado coteja o fenômeno que 
provocou o evento em relação à inteireza dos ilícitos cometidos – conforme o exemplo, a 
embriaguez ao volante, a velocidade incompatível, dentre outros aspectos juridicamente 
reprováveis perante o ordenamento. Esses fatos são instrumentais a uma ressignificação 
“cultural” da diferença entre culpa consciente e o dolo eventual.

A “moral” do dano extrapatrimonial atende ao mesmo raciocínio. O fundamento da atual 
responsabilidade civil é a colocação do sujeito em risco (dispensando que seja um risco-proveito).

Giselda Hironaka24 dialoga com respeitável doutrina europeia para assinalar 
a cláusula geral do “mise en danger”, que consiste em colocar outrem em perigo de 
maneira qualificada: isso depende de uma atividade arriscada com potencial capacidade 
de incorrer em dano, considerando a probabilidade da ocorrência do dano com base 
empírica ou científica. Adolfo di Majo25 ressalta que, na sociedade do consumo, atividades 
socialmente úteis também podem ser perigosas em sua essência. Em especial, porque os 
produtos ou serviços podem apresentar um defeito massificado, acabando por fazer equivaler 
o defeito do produto ou serviço ao dano pelo fato do produto ou serviço. 

Novamente citando um julgado de natureza criminal, o Superior Tribunal de 
Justiça admite a exasperação da pena base, levando em conta o “grau” da ilicitude – como 
se houvesse patamares de contrariedade ao direito:

Em princípio, questões relativas à dosimetria da pena não são suscetíveis 
de apreciação em sede de habeas corpus, que depende da valoração de 

24  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta – evolução de fundamentos e de 
paradigmas da responsabilidade civil na contemporaneidade. Revista da Faculdade de Direito da UFG, v. 31, n. 1, ano 
2007, p. 56.
25  MAJO, Adolfo di. La tutela civile dei diritti. Quarta edizione. Milano: Giuffrè, 2003, p. 191.
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circunstâncias fáticas, o que é próprio de se fazer nas instâncias ordinárias. 
Apenas nos casos em que haja violação dos critérios legais ou flagrante 
desarrazoabilidade do critério adotado nas instâncias ordinárias para o 
estabelecimento da pena é possível corrigir-se a dosimetria por esta via 
especial.
Segundo a legislação em vigor (art. 306, § 1º, do CTB), a quantidade de 
álcool por litro de sangue (6 dg) ou por litro de ar alveolar (0,3 mg) é um 
dos meios pelo qual é possível inferir a potencial redução da capacidade 
psicomotora do condutor do veículo automotor.
Sendo assim, a quantidade de álcool ingerida pelo réu pode ser um 
modulador na fixação da pena-base, porquanto, como é de conhecimento 
comum, quanto maior o consumo de álcool, menor a capacidade motora 
e de entendimento do indivíduo, ou seja, o nível de embriaguez está 
proporcionalmente ligado ao potencial de perigo gerado pela conduta.
Na hipótese, constatado que o nível de álcool no organismo do réu 
(1,12 mg/L de ar alveolar) era três vezes superior ao limite previsto pela 
legislação (0,3 mg/L de ar alveolar) não há ilegalidade na exasperação 
da pena-base, pelas circunstâncias da ação delituosa (maior potencial de 
perigo).
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não 
atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma 
operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas 
ao delito. Assim, é possível que “o magistrado fixe a pena-base no 
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância 
judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” 
(HC 587.193/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 
DJ 18/08/2020)

A dogmática criminal é repleta de exemplos, justamente, porque trabalha com 
fatos humanos que causam resultados juridicamente reprováveis. Ou seja, o magistrado 
não mergulha na consciência do sujeito para saber se ele foi “mais ou menos” criminoso, 
mas analisa a significação dos casos na perspectiva de um regime baseado na “ilicitude”26 

e na “culpabilidade” enquanto reprovação social.  
O mesmo raciocínio levou o Superior Tribunal de Justiça a modificar o entendimento, 

no tocante às espécies abarcadas pela Teoria da Qualidade de Produtos e Serviços. Anteriormente, 
havia uma cisão ortodoxa entre responsabilidade pelo defeito do produto ou serviço e 
responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Voltando aos exemplos da criança 
que fugiu da creche e do remédio que sequer foi retirado do invólucro, não haveria dano 
indenizável. Tudo ficaria restrito à verificação da individualidade do “consumidor que não 
consumiu o produto ou que não foi machucado pela falta de zelo da creche”. A maioria 

26  No direito privado ocorre uma aproximação entre ilícito e dano injusto, que, pontualmente, denomina-se como 
“dano conglobante”. O fenômeno não retira a percepção analítica entre as espécies, tampouco afasta o caráter concreto 
do sujeito que é vítima – apenas salienta os padrões de conduta que o ordenamento jurídico reputa esperados, porque 
são reputados justos ou eticamente privilegiados. Em decorrência, a tipicidade do ato ilícito acaba refutada, permitindo 
uma leitura mais aberta em termos de responsabilização. FACHIN, Luiz Edson. Responsabilidade civil contemporânea no 
Brasil: notas para uma aproximação. Revista Jurídica, n. 397, nov/2010, passim.
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dos julgados certamente afirmaria que não “houve prova do dano”.
A jurisprudência evoluiu na perspectiva da própria implementação da ciência, em 

termos de industrialização e comercialização de produtos e serviços. Portanto, atualmente, 
naquelas hipóteses elencadas, existe uma zona de penumbra entre a ocorrência, ou não, 
do dano extrapatrimonial. A tendência é que os julgados admitam a responsabilização 
do fornecedor, quando o risco ou perigo identificado assuma um “grau de ilicitude” 
que transcende os limites do razoável para a cultura brasileira – ainda que a criança não 
tenha sofrido machucados físicos, ainda que a consumidora não tenha ingerido produto 
impróprio.

Chamando a atenção para a ilicitude e para o caráter dissuasório implicado pela 
indenização, a fortiori, pode ser lembrada a questão do dano social (art. 6, VI, do CDC). 
Esse prejuízo é decorrente de lesões à sociedade, quando abalado um estado de coisas 
comunitário, que acaba por rebaixar o patrimônio moral da coletividade. Antônio 
Junqueira de Azevedo27 lembra que o valor da “segurança” foi descontratualizado de 
diversos negócios jurídicos – contrato de transporte, de saúde, de ensino, de hospedagem –, 
viabilizando uma indenização “autônoma”, na hipótese em que verificada a contrariedade 
ao dever de garantir a confiança do sujeito (quebra da expectativa de segurança). 

Ao conferir uma proteção autônoma à “segurança”, em determinados contratos 
ou estados de coisas jurídicas, fica muito evidente que a manutenção do mercado de 
consumo também depende disso. Tanto que o Superior Tribunal de Justiça levou em 
conta o dever de “segurança”, expressamente previsto no art. 8º do Código de Defesa 
do Consumidor, para aproximar a funcionalidade da responsabilização pelo vício do 
produto ou do serviço à responsabilização pelo fato do produto ou do serviço (uma 
leitura dialogal e coerencial dos dispositivos do CDC), conforme assinalado no item 
abaixo.

No REsp 1.221.756/RJ (3ª Turma, Relator Ministro Massani Uyeda, DJ 
02/02/2012), o Superior Tribunal de Justiça decidiu: 

A dicção do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor é 
clara ao possibilitar o cabimento de indenização por danos morais aos 
consumidores, tanto de ordem individual quanto coletivamente. 
Todavia, não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que 
pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor 

27  AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. Revista 
Trimestral de Direito Civil, vol. 19, jul/set 2004, p. 215/6. A referência é somente para alertar o fundamento do dano 
com base no grau de ilicitude. Não é o caso de discutir para quem será a indenização, tampouco a diferença entre dano 
social e outros danos coletivos – distinção importante, mas que extrapola os limites do presente estudo. Para essa última 
finalidade, verificar FLORENCE, Tatiana Magalhães. Danos morais coletivos (comentários à decisão do STJ no REsp n. 
598.281/MG). RTDC, vol. 28, out/dez /2006. 
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seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. 
Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, 
intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial 
coletiva. Ocorrência, na espécie. 
Não é razoável submeter aqueles que já possuem dificuldades de 
locomoção, seja pela idade, seja por deficiência física, ou por causa 
transitória, à situação desgastante de subir lances de escadas, exatos 23 
degraus, em agência bancária que possui plena capacidade e condições 
de propiciar melhor forma de atendimento a tais consumidores.

A ilicitude desarrazoada foi considerada o epicentro do raciocínio jurídico. Em 
contrapartida, aspectos contingentes ao dano propriamente dito foram circunstâncias 
que serviram de parâmetro para o arbitramento da indenização, ratificando a figura do 
dano conglobante em direito do consumidor.  

3.2 O recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça

Em um caso no qual foi encontrado objeto estranho dentro de uma garrafa de 
bebida, ainda que não tenha havido a ingestão do líquido, tampouco a retirada do lacre, 
a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.801.593/RS (Relatora 
Ministra Nancy Andrighi, DJe 15/08/2019) entendeu que é devida a condenação por 
dano extrapatrimonial, ressalvando os julgamentos em contrário. Na oportunidade, a 
Ministra assinalou que a leitura do Código de Defesa do Consumidor deve observar a 
tutela do sujeito em um sentido amplo, ou seja, ainda que não aconteça um dano material 
ou sensível a quem não ingeriu a bebida que sequer foi destampada, a identificação de 
um corpo estranho dentro do recipiente expõe a coletividade a um perigo contrário ao 
ordenamento. Assim, conforme o voto, “uma vez verificada a ocorrência de defeito no 
produto, a afastar a incidência exclusiva do art. 18 do CDC à espécie (o qual permite a 
reparação do prejuízo material experimentado), inafastável é o dever do fornecedor de 
reparar também o dano extrapatrimonial causado ao consumidor, fruto da exposição de 
sua saúde e segurança à risco concreto”.

O acórdão afasta a “incidência exclusiva do art. 18 do CDC” (responsabilidade 
pelo fato do produto). Muito além disso, o Tribunal elabora um raciocínio sistemático 
que abarca os artigos 8º e 12 do Código de Defesa do Consumidor, concluindo que os 
dispositivos devem ser coordenados para resultar na finalidade protetiva do vulnerável. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estava pacificada, quando havia 
o consumo de gênero alimentício em condições impróprias. Porém, a Terceira Turma 
passou a reconhecer o dano extrapatrimonial indenizável para a hipótese em que corpo 
estranho fosse encontrado no invólucro do produto alimentício, ainda que não houvesse 
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a ingestão do produto – de outro lado, a Quarta Turma entendia que esse caso não 
ensejava o dever de indenizar por dano extrapatrimonial.

No julgamento do REsp 1.899.304/SP (Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 
25/08/2021), as Turmas reunidas na Segunda Seção uniformizaram a jurisprudência. Na 
ocasião, havia corpos estranhos (fungos e ácaro) dentro de um pacote de arroz. Ainda 
que o consumidor não tivesse ingerido o alimento, o risco da atividade foi considerado 
suficiente para a condenação do fornecedor ao pagamento de indenização por dano 
extrapatrimonial. O Tribunal reputou necessária a proteção da segurança alimentar 
correlacionada à qualidade dos alimentos para a garantia de controle dos riscos para a 
saúde das pessoas. O Código de Defesa do Consumidor trata da “Qualidade de Produtos 
e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos Danos”, existindo uma zona de penumbra 
indissociável que teoricamente separa a responsabilidade pelo fato do consumo (art. 12 
do CDC) e a responsabilidade pelo vício do consumo (art. 18). No voto condutor, alegou-
se: “Não obstante, em que pese esses sentimentos negativos derivados da exposição 
ao alimento contaminado/violado realmente sejam aptos a causar abalo psicológico, é 
imperioso considerar que, nos últimos anos, a jurisprudência desta Corte, incorporando 
a doutrina desenvolvida acerca da natureza jurídica do dano moral, tem cada vez mais 
reconhecido a possibilidade de compensação independentemente da demonstração da 
dor ou sofrimento, concluindo que o dano moral se traduz em consequência in re ipsa, 
intrínseca à própria conduta que injustamente atinja alguns dos aspectos da dignidade do 
ser humano.”  

Em voto-vista, o Ministro Marco Buzzi ressalvou alguns aspectos da fundamentação, 
alertando que o dano moral não poderia ser considerado independente de prova (“in re 
ipsa”), mas deveria ser aferido no caso concreto:

Nessa medida, estabelecem-se como parâmetros para a constatação do 
dano moral indenizável que: (i) o corpo estranho presente no alimento 
seja distinto da substância ou constituição natural do alimento; e (ii) 
capaz – por prova bastante – de causar risco à saúde ou incolumidade 
física do consumidor caso ingerido, manuseado ou utilizado. 
Ressalta-se, portanto, que a ingestão do produto contaminado, embora 
constitua circunstância evidentemente agravante a influenciar nas 
dimensões do dano e, por conseguinte, de sua reparação, não pode 
servir como critério/requisito para a configuração do dano moral, pois 
tal imposição contraria a garantia de segurança alimentar e vem de 
encontro ao ordenamento jurídico normativo, voltado para a dignidade 
da pessoa humana e amparo ao consumidor. 
Com esse norte hermenêutico, na hipótese ora em comento, a despeito 
de não ter havido o efetivo consumo do produto, ficou plenamente 
demonstrada a exposição do consumidor à efetiva e concreta lesão à sua 
saúde, consubstanciada na comprovação da existência de “(...) fungos 
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filamentosos e esporos de fungos, insetos vivos e mortos e ácaros vivos 
e mortos” no produto alimentício adquirido.

Os respeitáveis argumentos lançados pelo Ministro devolvem à discussão a 
perspectiva por intermédio da qual se valora o dano extrapatrimonial: (a) trata-se de aferir 
o sofrimento da pessoa, tentando adentrar na esfera metafísica do sujeito ou (b) se parte 
da análise da categorização e aferição do “grau” do ilícito perpetrado. 

Se uma pessoa portadora de deficiência visual comprasse um pacote de arroz? 
Se uma pessoa portadora de deficiência mental adquirisse um refrigerante e não se 
importasse com uma pedra dentro da garrafa?

Possível alegar que a “condição da pessoa”, do caso concreto, pode implicar na 
caracterização do dano. O problema é que um mesmo fenômeno – nocivo, em termos de 
perspectiva cultural – será tratado de maneira diferente para uma classe de pessoas, ainda 
que o CDC seja aplicável em uma sociedade de consumo em massa. 

A moral do dano extrapatrimonial é o grau de intensidade da desconformidade ao direito que 
potencialmente causa risco à qualidade do produto ou serviço. O ponto nodal é a “qualidade do 
produto ou do serviço”, não a condição da pessoa ou a intensidade do sofrimento que ela 
enfrenta. Essas circunstâncias podem meramente agravar em termos de precificação da 
indenização (com todo respeito ao voto-vista elaborado pelo Eminente Ministro).

No atual quadrante constitucional não ocorre uma utilização axiomática e 
excludente dos critérios da hierarquia, anterioridade ou especialidade das fontes jurídicas. 
“Pela força da Constituição (e dos Direitos Fundamentais), fontes plurais não mais se 
excluem – ao contrário, mantêm as suas diferenças e narram simultaneamente suas várias 
lógicas (dia-logos), cabendo ao aplicador da lei coordená-las (“escutando-as”), impondo 
soluções harmonizadoras e funcionais no sistema, assegurando efeitos úteis a essas 
fontes, ordenadas segundo a compreensão imposta pelo valor constitucional”28. 

No AREsp 1246550/SP, julgado em 26/03/2018, a Ministra Assussete Magalhaes 
pontuou:

Tem-se que as diferentes normas que tratam da mesma relação 
jurídica, ou de relações jurídicas convergentes, devem ser aplicadas 
simultaneamente ao caso concreto, de forma coordenada e dialógica, 
para que haja preservação da harmonia do sistema jurídico nacional.
Da mesma forma que a Constituição não pode ser interpretada “em 
tiras”, por força do Princípio da Unidade Constitucional, o sistema 
jurídico, globalmente considerado, também não pode ser analisado de 
forma compartimentada, norma a norma.
Ao contrário, a análise deve ser absolutamente sistemática, para que 

28  MARQUES, Cláudia Lima. A teoria do “diálogo das fontes” hoje no Brasil e seus novos desafios: uma homenagem 
à magistratura brasileira. In MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (coord.). Diálogo das fontes – novos estudos 
sobre a coordenação e aplicação das normas no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters, 2020, p. 23. 
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todas as normas jurídicas capazes de incidir no caso concreto possam 
ser aplicadas aos fatos, com maior ou menor intensidade, de modo que 
a coerência do ordenamento seja mantida, afastando-se antinomias 
indesejadas.

Os artigos 4º, 7º e 8º do Código de Defesa do Consumidor valem como normas 
de orientação lógica e funcional para a Teoria da Qualidade do Produto e do Serviço. Nos 
casos examinados em exemplos e em julgados, a “moral do dano extrapatrimonial” enseja 
um diálogo sistemático entre os dispositivos, sobretudo, ocasiona uma aproximação 
coerencial entre os arts. 12, 14, 18   20, todos do CDC. Um produto ou serviço pode 
apresentar um vício tão desarrazoado, que acaba por resultar no dever de indenizar 
por ocasião do “dano conglobante”, um dano resultante da grave violação dos deveres 
previstos no próprio sistema jurídico. 

4. O DANO EXTRAPATRIMONIAL CONGLOBANTE NÃO PREJUDICA A 
TUTELA PREVENTIVA ESPECÍFICA NA PERSPECTIVA DO PROCESSO 
CIVIL

A interpretação sistemática e coerencial do artigo 4º e do artigo 8º do Código de 
Defesa do Consumidor aproxima as espécies da Teoria da Qualidade do Produto e do 
Serviço – responsabilidade pelo “vício” e responsabilidade pelo “fato”. Respeitosamente, 
não é a prova de um sentimento “interno” do sujeito que emplaca o dano extrapatrimonial, 
porque se trata de categoria conglobante que abarca a ilicitude instrumentalizada para 
prevenir e compensar o prejuízo ocasionado ao consumidor. 

Um objeto estranho dentro de um recipiente que sequer foi aberto implica o dever 
de reparação civil. Isso não arrefece a primazia da tutela específica prevista no art. 499 
do CPC: “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer 
ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prática equivalente”. A 
tutela do direito continua podendo ser preventiva (inibitória ou de remoção do ilícito) 
e repressiva (ataca o dano propriamente dito). Em termos de dano extrapatrimonial, 
contudo, essas linhas de atuação do processo civil ficam limítrofes, sendo que a 
desarrazoada contrariedade ao direito já permite identificar o dever de indenizar.

“A tutela específica foi definida em contraposição à tutela pelo equivalente ao 
valor do dano ou da prestação inadimplida, a forma de tutela típica ao processo 
de conhecimento do século XX. Tutela específica é a preordenada à conservação ad 
integridade do direito material, enquanto tutela pelo equivalente é a que se resolve em 
pecúnia, ou seja, a que substitui o direito por uma medida monetária. Nessa linha, a 
primeira das tutelas específicas é a tutela inibitória. Trata-se da tutela que visa a inibir 
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a violação do direito. Na sequência, surge a tutela posterior à violação do direito, mas 
anterior à preocupação com o eventual dano”.29 Na hipótese de um sujeito ter comprado 
um veículo que apresentou vício de fabricação, o Ministério Público ou os órgãos de 
proteção do consumidor podem provocar a empresa para um “recall”, ou para a retirada 
do automóvel do mercado. Agora, isso não afasta que as pessoas que comprara o carro e 
enfrentaram esse vício de fabricação postulem a indenização por dano extrapatrimonial 
pautado por uma ilicitude desarrazoada. Tudo está no plano pré-processual, no plano da 
tutela das normas de proteção ao consumidor, que convergem para cumprir as finalidades 
que o sistema jurídico encarrega aos fornecedores de produtos e serviços. 

A dogmática do processo civil, ainda que visualizando esse tipo de caso no plano 
pré-processual, não afasta a questão do dano conglobante em se tratando da Teoria da 
Qualidade de Produtos e Serviços – um dano extrapatrimonial caracterizado pelo ilícito 
culturalmente desarrazoado. O sistema jurídico protege o consumidor por intermédio de 
todos os remédios e técnicas previstas pelo ordenamento, sem, contudo, afastar o dever 
de indenizar nos casos assinalados30.

5. CONCLUSÃO

O Código de Defesa do Consumidor é um microssistema legislado para cumprir 
a prestação constitucional imposta ao Estado. A Teoria da Qualidade de Produtos e 
Serviços se reporta expressamente à prevenção e reparação de danos, ou seja, consiste 
em um gênero do qual são espécies a responsabilidade pelo “vício” e pelo “fato” dos 
produtos e serviços. 

O conjunto de dispositivos deve ser compreendido no enfoque de garantir o 
“atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º do CDC). 

29  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo processo civil. 2ª ed. São 
Paulo: 2016, p. 66. Adolfo di Majo pontua o mesmo raciocínio, no sentido de que um remédio processual não é excludente 
do outro. 
30  A jurisprudência chega a conferir um prazo decadencial de 30 dias para a concessionária resolver o vício de um 
automóvel que tenha apresentado problemas (art. 18, §1º, do CPC), sem afastar, contudo, a possibilidade da condenação 
do fornecedor ao pagamento do dano extrapatrimonial que se caracteriza pela ilicitude desarrazoada da própria conduta: 
“Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido 
o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa 
conclusão esbarra no óbice supramencionado. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor 
de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados 
no veículo adquirido. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade 
de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ” (REsp 1.632.762/AP, Terceira Turma, 
Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 14/03/2017).
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Por isso que o Superior Tribunal de Justiça se valeu do artigo 8º para ressaltar a tutela da 
segurança do consumidor e, na prática, aproximou a categoria do “vício” à categoria do 
“fato” do produto e serviço. 

Em um mercado que consome de maneira massificada e que sinaliza a 
vulnerabilidade do consumidor, o dano extrapatrimonial conglobante suaviza a ortodoxa 
separação entre ilícito e dano. Afinal, o próprio sistema jurídico contempla o dever de 
responsabilização e de prevenção em relação a todas as práticas que caracterizem um 
ilícito desarrazoado, independente da classificação que se imputar ao dano – dano “in re 
ipsa”, dano presumido, dano moral puro, dano estético, dano existencial, dano por perda 
de uma chance, dano por desvio de capacidade produtiva, dentre outros. Os predicados 
não se reportam estritamente ao dano, parecem enfatizar a necessidade da “prova do 
dano”. Em termos práticos, encerrados na Teoria da Qualidade de Produtos e Serviços, o 
dano extrapatrimonial possui uma correlação axiológica com o grau de ilicitude praticado. 
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RESUMO:
À luz dos princípios constitucionais 

do direito à propriedade e do direito ao meio 
ambiente, o estudo tem como objetivo analisar 
o direito de passagem forçada, em vigor há mais 
de um século no ordenamento civil brasileiro, 
assinalando que nos casos em que áreas de reserva 
legal inevitavelmente compõem parte do trajeto 
da passagem, a tentativa de compatibilização deve 
atender às preocupações socioambientais atuais e 
conclui afirmando que o caminho está na análise 
judicial cautelosa de cada situação em particular, 
não havendo roteiro pré-estabelecido para  a 
concessão ou não do direito de acesso às vias 
públicas dessa forma.

Palavras-chave: Direito de passagem 
forçada, reserva legal, compatibilização.

ABSTRACT:
In the light of  the constitutional principles 

of  the right to property and the right to the 
environment, the study aims to analyze the right 
of  forced passage, in force for more than a century 
in Brazilian civil order, noting that in cases where 
areas of  legal reserve inevitably make up part of  
the passage path, the attempt at compatibilization 
must meet current socio-environmental concerns and 
concludes by stating that the path lies in the cautious 
judicial analysis of  each particular situation, with 
no pre-established roadmap for the granting or not 
of  the right of  access to public roads in this way

Keywords: Right of  forced passage, legal 
reserve, compatibilization.
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1. INTRODUÇÃO

As pautas ambientais têm dominado cada vez mais os meios de comunicação e 
o cotidiano em geral do povo brasileiro. Eventos como o rompimento da barragem em 
Mariana/MG, e agora novamente em Brumadinho, no mesmo estado, despertam não só 
novas discussões, mas também novas ideias e comportamentos, que acabam pressionando 
o poder legislativo a se movimentar rapidamente.

Dentro desse universo um tema polêmico é a exploração ou a utilização de áreas 
ambientalmente protegidas, como os parques, as áreas de preservação permanente, as 
reservas legais, etc. O que se percebe, desde 1988, é a existência de um ordenamento 
claramente protetivo, que, de maneira correta, concedeu status de direito fundamental ao 
meio ambiente, de terceira geração ou dimensão, ou seja, direito de titularidade coletiva e 
difusa, inserido em um capítulo específico (SILVA,2019).

A partir deste novo quadro protetivo, o presente estudo se concentra especificamente 
na análise do controverso exercício do direito de passagem forçada – art. 1.285 do Código 
Civil – por dentro de áreas de reserva legal.

Enquanto o acesso do imóvel isolado às vias públicas é garantido há mais de 
um século pelo ordenamento civil, o direito fundamental ao meio ambiente constitui 
natural resistência à sua aplicabilidade, apresentando-se, como questão de estudo: como 
compatibilizar o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
(art. 225, CRFB) e o direito fundamental à propriedade, acompanhado de sua função 
social, também constitucionalmente estabelecida (art. 5º, CRFB) na aplicação do instituo 
da passagem forçada?

É mergulhando no conceito do instituto da passagem forçada e nas hipóteses de 
intervenção em áreas de reserva legal que se pretende, neste estudo monográfico, analisar 
acerca da possibilidade desses terrenos abrangerem parte do percurso necessário. É por 
meio da pesquisa da noção exata de “encravamento” do imóvel, assim como do que 
vem a ser a chamada “função socioambiental” da propriedade rural que se buscou uma 
possível resposta para o tema em estudo.

2. O DIREITO DE PASSAGEM FORÇADA

O direito de passagem forçada – já previsto no Código Civil brasileiro de 1916, art. 
559 – está presente no atual diploma civil no capítulo referente aos direitos de vizinhança, 
mais precisamente no art. 1.285 da lei.

Como destacam Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald (2009), para uma 
melhor compreensão do tema, é preciso um olhar voltado à história da economia e da 
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propriedade de bens imóveis em geral. Antes, as terras abrangiam enormes áreas e se 
concentravam nas mãos de poucos, sendo altamente improvável que as porções de terra 
rurais – objeto do presente estudo – não tivessem nenhum acesso a vias públicas, nascentes 
ou portos. Após a revolução industrial, com o deslocamento cada vez mais veloz de bens 
e valores dentro da sociedade, e sobretudo com a transferência do domínio dos bens 
imóveis pela sucessão familiar, o mapa das propriedades começou a se fragmentar.

Eventos como esses fizeram com que grandes latifúndios fossem divididos em 
inúmeros terrenos menores. Um dos reflexos desse processo foi o distanciamento ou até 
mesmo o isolamento de certas frações, que só poderiam ser utilizadas caso houvesse a 
permissão de passagem pelos vizinhos imediatos.

É nesse contexto que nasce a necessidade de positivação do direito à passagem 
forçada, independentemente da concordância ou não dos demais atingidos pelo exercício 
de tal garantia. Era preciso se estabelecer o mínimo de segurança jurídica possível para 
que as áreas isoladas continuassem a ser negociadas e aproveitadas adequadamente, sem 
o que se tornariam “vazios rurais”.

Com o passar dos anos e a evolução do instituto, chegou-se a seguinte redação, 
resumida em um único art. do Código Civil de 2002:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente 
ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger 
o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se 
necessário.
§ 1o Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e 
facilmente se prestar à passagem.
§ 2o Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes 
perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra 
deve tolerar a passagem.
§ 3o Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes 
da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o 
proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra

A ilustração a seguir facilita a compreensão da norma:
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Como se pode notar, o imóvel à esquerda não possui acesso direto à via pública, por 
isso sendo chamado de “encravado”. Já a propriedade à direita tem amplo contato com 
a via, pois todo o seu limite frontal é com rua, sendo assim denominado de “serviente” 
pela doutrina (FARIA, ROSENVALD, 2009).

É bastante comum que se confunda, em um primeiro olhar, o instituto da passagem 
forçada com o da servidão de passagem, também previsto no Código de 2002; mas 
ambos não se misturam, apesar das semelhanças. O professor Flávio Tartuce distingue 
bem os dois casos:

[…] Não se pode confundir a passagem forçada com as servidões, em 
especial com a servidão de passagem. Isso porque a primeira é instituto 
de direito de vizinhança, enquanto que as segundas constituem um 
direito real de gozo e fruição. Além dessa diferença, a passagem forçada 
é obrigatória, diante da função social da propriedade; as servidões são 
facultativas. Na passagem forçada há necessariamente o pagamento de 
uma indenização ao imóvel serviente, enquanto que nas servidões a 
indenização somente será paga se houver acordo entre os proprietários 
dos imóveis envolvidos. (TARTUCE, 2018, p. 1138.)

Como assinalado, a passagem forçada é o direito que ampara os imóveis isolados, 
encravados; que decorre da imperatividade da lei e que obriga ao pagamento de uma 
indenização por parte do beneficiário ao imóvel serviente. A servidão de passagem, 
por sua vez, se diferencia justamente por nela não haver o encravamento do imóvel, 
que possui outras rotas de acesso ao caminho público, existindo apenas um acordo de 
vontades entre as partes (contrato de direito real: rol do art. 1.225 do Código) para 
que o beneficiário tenha um acesso melhor ou mais curto à via pública, com ou sem 
indenização.

3. O CONCEITO JURISPRUDENCIAL DE “ENCRAVAMENTO” DO 
IMÓVEL

Traçadas as primeiras linhas do instituto, passa-se agora a analisar o tratamento que 
a jurisprudência brasileira tem dado ao tema. Principalmente com relação ao seu ponto 
crítico, que está justamente na discussão sobre o que viria a ser um imóvel “encravado” 
na prática, havia inicialmente algumas incertezas jurídicas, conforme o caso concreto se 
apresentasse.

Seguindo a literalidade da norma, tanto o Código Civil anterior quanto o atual 
exigem a “inexistência” de acesso às vias públicas para que se caracterize o encravamento 
da propriedade. Mas o que exatamente significa “não existir acesso”? Seria preciso que o 
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isolamento do imóvel fosse em tal grau que tornasse absolutamente impossível se chegar 
até ele sem passar pelo terreno vizinho?

Diante de dúvidas como essas, o que advogados e juízes sabem é que a realidade 
costuma bagunçar bastante aquilo que parece simples no momento da elaboração da 
lei. No mundo fático, em que nem sempre os mapas e plantas baixas correspondem aos 
verdadeiros limites de uma fazenda, e no qual muitas vezes se nota o abandono às regras 
de boa vizinhança entre proprietários, as respostas demandam tempo.

Após 1988, com a nova estrutura e organização do poder judiciário nacional, o 
assunto passou a ser debatido em diferentes estados da Federação, nos quais os mais 
variados casos se apresentavam aos juízos singulares. Começaram a surgir, então, as teses 
de que o conceito hermenêutico de “encravamento” do imóvel deveria ser construído 
sobre princípios constitucionais como o da razoabilidade e o da função social da 
propriedade.

Por outro lado, também se multiplicavam as sentenças de improcedência aos 
pedidos de passagem forçada, acolhendo argumentos de defesa que noticiavam a 
existência de vias alternativas de acesso, ainda que o percurso fosse difícil ou até mesmo 
intransitável.

Como ocorre igualmente com outros temas afetos ao direito civil, a balança da 
razão costuma pender para lados opostos durante um bom tempo até que se possa 
verificar de fato algum equilíbrio na jurisprudência. Por se tratar de direito previsto em 
uma norma federal, não demorou muito para que o E. Superior Tribunal de Justiça fosse 
instado a se manifestar sobre a controvérsia.

Em Recurso Especial oriundo do estado de Mato Grosso do Sul, a Corte Federal 
estabeleceu, no ano de 2005, o posicionamento que pacificaria a interpretação do caput 
do art. 1.285, estabilizando o conceito de “encravamento” para a concessão do direito de 
passagem nos termos da ementa a seguir (REsp 316.336/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª 
Turma, j. 18.08.2005, DJ 19.09.2005):

Civil. Direitos de vizinhança. Passagem forçada (CC, art. 559). Imóvel 
encravado. Numa era em que a técnica da engenharia dominou a natureza, 
a noção de imóvel encravado já não existe em termos absolutos e deve 
ser inspirada pela motivação do instituto da passagem forçada, que deita 
raízes na supremacia do interesse público; juridicamente, encravado é o 
imóvel cujo acesso por meios terrestres exige do respectivo proprietário 
despesas excessivas para que cumpra a função social sem inutilizar o 
terreno do vizinho, especial conhecido e provido em parte” (STJ, 2005)

Nas razões do precedente verifica-se que a propriedade rural em questão era 
próxima ao município de Rio Negro/MS, situando-se em uma espécie de “furna”, ou 
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faixa de terra circundada por morros e montanhas por quase todos os lados. 
Foi a partir dessa condição geográfica específica, que trazia sérias dificuldades 

de acesso ao proprietário, que o ilustre relator do recurso, Min. Ari Pargendler, acolheu 
e aprimorou o fundamento da relativização do requisito de isolamento do imóvel. 
Conforme descreve em seu voto, não pode o juiz fechar os olhos para a realidade e exigir 
do autor que demonstre um encravamento total, indiscutível e absoluto da propriedade.

Isso porque, por mais distante ou inacessível que seja o lugar, sempre haverá a 
alegação de que se pode chegar até ele de outras formas, além daquela pretendida pelo 
autor da demanda. É fácil de se constatar que, com a tecnologia hoje presente por todo 
o planeta, não há local algum em toda a superfície terrestre no qual o Homem não possa 
pisar, se quiser; a intenção da lei, no entanto, não é essa.

Não parece nada razoável exigir-se, por exemplo, a utilização de um helicóptero pelo 
dono das terras encravadas, ou que ele transite todos os dias por trecho demasiadamente 
penoso ou dispendioso para chegar ao seu destino. Nessa linha de raciocínio, autores 
como Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Faria passaram a concordar com as razões 
do importante precedente mencionado antes: 

[…] Contudo, parece-nos que, nos tempos atuais, a penetração do 
princípio constitucional da função social da propriedade evoca a 
destinação coletiva da coisa, em beneficio conjunto de seu titular 
e da comunidade, visando a uma finalidade econômica relevante. 
Assim, mesmo que exista uma saída para a via pública, constatando-
se dificuldade, insuficiência, inadequação ou, até mesmo, periculosidade 
do percurso, permitir-se-á ao magistrado interpretar o dispositivo de 
forma extensiva, concedendo ao proprietário necessitado outra saída 
para que seu imóvel tenha a sua utilização ampliada e possa atender às 
necessidades de exploração econômica. (ROSENVALD; FARIA, 2009, 
p. 453)

Nessa direção, desde o julgamento do Recurso Especial 316.336/MS, os tribunais 
estaduais têm acompanhado a posição firmada pelo STJ, interpretando as primeiras linhas 
do art. 1.285 no sentido de também se compreender como “encravado” o imóvel cujo 
acesso exija tamanho esforço do proprietário que acabe tornando sua destinação social 
ou exploração econômica praticamente inviável. 

4. A FUNÇÃO SOCIAL E SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE RURAL

Analisando a evolução político-jurídica dos Estados modernos, se percebe que 
já há algum tempo o direito de propriedade é objeto de conflito entre as correntes 
individualistas e solidaristas ao redor do mundo. Em um momento anterior na história, 



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

175

as terras e tudo que há nelas deveriam servir aos seus donos, de forma que o solo era 
tratado como qualquer outro bem de seu proprietário.

No máximo, além de servir aos interesses pessoais de seu dono, o imóvel tinha 
relevância econômica para a atividade arrecadatória do Fisco, sendo essa a única utilidade 
pública a gravitar o bem. Com a expansão dos ideais sociais a partir do leste europeu no 
início do século XX, os ordenamentos começaram a modificar a perspectiva sobre qual 
seria a correta destinação ou razão de existir do direito imobiliário.

O professor José de Oliveira Ascenção, catedrático da Universidade de Lisboa, em 
Portugal, escreve sobre esse processo de mudança nas legislações:

[…] como se deduz das próprias expressões, no primeiro caso, a lei 
pretenderia apenas manter cada titular dentro de limites que se não 
revelassem prejudiciais à comunidade, enquanto que no segundo 
interviria activamente, fomentaria, impulsionaria, de maneira a que de 
uma situação de direito real derivasse um resultado socialmente mais 
valioso. Esta distinção é útil para a compreensão do material legislativo. 
Nomeadamente, podemos verificar com facilidade que, enquanto no 
século passado a lei quase se limitava a certo número de intervenções de 
caracter restritivo, agora multiplicam-se as intervenções impulsionadoras, 
de modo a aumentar o proveito que socialmente se pode extrair do bem 
(ASCENÇÃO, 2000. p.192.)

O autor relata exatamente a transformação ocorrida no conteúdo das normas em 
geral pelo planeta, que de limitadoras de liberdades individuais passaram a fomentar o 
aproveitamento dos bens imóveis em prol da comunidade. Surge então uma política de 
Estado baseada, no tocante à posse da terra, em um tipo de “meritocracia produtiva”, a 
chamada “função social” da propriedade.

Especificamente quanto a sua incidência na área rural brasileira, esse princípio 
orientou as discussões no país nos primeiros anos da Constituição de 1988. No campo 
jurídico, e também no âmbito administrativo, a década de 1990 é lembrada pelo debate 
acerca da reforma agrária e pela disputa de terras entre diferentes setores da sociedade, 
com demoradas e controvertidas desapropriações em favor do interesse público.

O principal amparo e fundamento dessa revolução é encontrado no art. 186 da 
CRFB/88:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos 
em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação 
do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores.
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Como se observa, apesar do constituinte originário ter protegido brevemente o 
direito de propriedade e a função social da mesma no art. 5º da Constituição – incisos 
XXII e XXIII, detalhou essa última apenas no transcrito ar. 186 (campo) e no art. 182 
(cidade).

E o que se depreende da leitura do art. 186 (norma de eficácia limitada, conforme 
classificação de José Afonso da Silva (2012), é a existência de um tripé fundamental para 
o atendimento da exigência constitucional: produção, preservação e respeito aos direitos 
trabalhistas. Assim, o espaço rural que cumpre sua função social é aquele que, de acordo 
com os recursos existentes dentro de seus limites, gera riquezas (capital) ou alguma outra 
utilidade considerável para a coletividade como um todo, sem degradar o meio ambiente 
ou violar as garantias dos trabalhadores que nele desempenhem suas tarefas.

Essa visão solidarista, que como dito impactou diversas áreas na última década do 
século XX, desaguou também no mais recente Código Civil do país, encontrando abrigo 
em seu art. 1.228. Dentre os seus cinco parágrafos, o mais relevante para o presente 
estudo é o 1º, que aprimorou o conceito da função social na vertente ambiental: 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 
possua ou detenha.
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 
suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 
de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, 
as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e 
artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

Essa nova redação do art. 1.228 consagra um princípio ainda maior, mais recente 
e também mais abrangente: o da “função socioambiental” da propriedade. Miguel Reale, 
no cargo de Supervisor da Comissão Elaboradora e Revisora do Código Civil de 2002, 
parece ter notado a importância de se fornecer uma estrutura robusta um grau abaixo da 
Constituição, mesmo que em um só artigo do Código Civil.

Através desse artigo, a que todos os imóveis privados estão submetidos, são 
compartilhadas as diretrizes a serem seguidas de maneira uniforme em todo o território 
nacional, com as especificidades adicionais de cada localidade, obviamente. Em poucas 
linhas, Tartuce traz excelentes exemplos da eficácia do referido artigo no mundo real:

[…] Voltando à codificação privada, a norma geral civil brasileira foi além 
de tratar da função social, pois ainda consagra a função socioambiental da 
propriedade. Há tanto uma preocupação com o ambiente natural (fauna, 
flora, equilíbrio ecológico, belezas naturais, ar e águas), como com o 
ambiente cultural (patrimônio cultural e artístico). Exemplificando, o 
proprietário de uma fazenda, no exercício do domínio, deve ter cuidado 
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para não queimar uma floresta e também para não destruir um sítio 
arqueológico. Ainda ilustrando, o proprietário de um imóvel em Ouro 
Preto, Minas Gerais, deve ter a devida diligência para não causar danos a 
um prédio vizinho que seja tombado, sobre o qual há interesse de toda a 
humanidade. (TARTUCE, 2018. p. 1041.)

Essa nova fase legislativa, preocupada com os recursos naturais e culturais, espelha 
também a própria evolução do que vem a ser prioridade coletivamente falando. A atenção 
deixou de estar exclusivamente voltada à matéria social, ao desequilíbrio econômico entre 
detentores e não detentores de terras, para ser dedicada agora também à matéria orgânica 
– vegetal, animal –, antes não tão relevante.

A função socioambiental da propriedade, portanto, surge como um farol a iluminar 
o caminho daqueles que desejam a exploração do solo que possuem, irradiando a noção 
de que o bem está inserido em uma realidade cada vez mais compartilhada, integrada, 
fluida. O que há nos arredores e no interior da propriedade, de grandes sertões a pequenas 
veredas, agora é exposto, visível, e deve ser protegido.

5. DA RESERVA LEGAL E DAS HIPÓTESES DE INTERVENÇÃO

“Reserva legal” foi o termo técnico escolhido pelo legislador brasileiro para dar 
nome a área mínima a ser preservada dentro das propriedades rurais do país, mantendo-
se e protegendo-se a vegetação nativa nelas existentes. Sua razão de ser é bastante simples: 
preservação das espécies animais e vegetais que habitem a propriedade e a manutenção 
do equilíbrio ecológico local e regional.

A definição oficial é encontrada no art. 3º do Código Florestal – lei 12.651/12:

Art. 3.º  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar 
o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel 
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos 
e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa; 

A delimitação presente no art. 12, a que o art. 3º se refere, impõe um percentual 
fixo de 20% de preservação para as terras fora da chamada “Amazônia Legal”, e um 
patamar variável de acordo com a região – de 20 a 80% - quando situadas dentro daquela. 

É importante destacar que compõe a mencionada Amazônia Legal os estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima e Rondônia, além das regiões 
situadas ao norte do paralelo 13° S, nos estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do 
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meridiano de 44° W, no estado do Maranhão.
Com o conhecimento acerca do conceito e das normas que regem a reserva legal, 

se passa agora à análise das situações em que o ordenamento autoriza a exploração ou a 
modificação dessas unidades de conservação.

Em primeiro lugar, o diploma ambiental de 2012 reconhece uma forma de 
intervenção máxima nas reservas, amparada pela própria lei em um rol taxativo (§§ 6º, 7º 
e 8º do art.12), que é a supressão total da vegetação/área. 

Evidentemente, o intuito do legislador foi tentar listar nos referidos parágrafos 
situações em que os fins estão voltados ao interesse público, como empreendimentos de 
abastecimento de água e tratamento de esgoto, construção de ferrovias, rodovias, usinas 
hidrelétricas, dentre outras hipóteses ali elencadas.

Já fora dessas exceções, a principal e mais conhecida forma de intervenção nas 
reservas legais é o denominado “manejo sustentável”, previsto nos art. 3º, VII, e 20 
a 24 do Código Florestal. Em uma definição bem simples e didática, ele corresponde 
à utilização não degradante dos recursos da reserva, de maneira que se possa extrair 
produtos e matérias-primas naturais sem comprometer a renovabilidade do ecossistema 
local.

Com algumas poucas regras, a lei possibilita basicamente duas espécies de manejo: 
com ou sem fins comerciais. A primeira exige autorização do órgão público competente, e 
está ancorada em outros três requisitos: regeneração, manutenção e não descaracterização 
da área e das espécies nativas.

Já a segunda independe de autorização e se destina apenas ao consumo interno da 
propriedade rural, havendo a necessidade de declaração prévia dos motivos e do volume 
a ser explorado, sendo esse limitado a 20 metros cúbicos por ano por imóvel. Luís Paulo 
Sirvinskas comenta como devem ser a cobertura vegetal das reservas e o plano de manejo 
sustentável:

[…] A vegetação da área reservada deverá ser aquela existente no local. 
Procura-se conservar a vegetação típica de cada região, ou seja, cerrado, 
caatinga, manguezais, florestas, etc. O fato de não existir cobertura 
arbórea não afasta a obrigação de proteção da vegetação do local. A 
vegetação da reserva legal pode ser explorada economicamente, mediante 
manejo sustentável e previamente aprovado pelo órgão competente do 
SISNAMA, de acordo com a modalidade prevista no art. 20 da Lei n. 
12.651/2012. (SIRVINSKAS, 2018, p. 608.)

Por último, há ainda uma possibilidade interventiva comum a quase todos os 
tipos de unidades ambientalmente protegidas: as chamadas atividades eventuais ou de 
baixo impacto ambiental. O código traz um rol não exaustivo em seu art. 3º, X, no qual 
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enumera comportamentos humanos de mínima interferência natural, muitas das vezes 
necessários ao exercício de algum direito ou mesmo à proteção dessas áreas.

É o caso, por exemplo, da construção de cercas (alínea f), rampas para o lançamento 
de embarcações (alínea d) ou da implantação de trilhas para o ecoturismo (alínea c). Essas 
formas de interferência no meio obviamente não poderiam ser vedadas ou punidas pelo 
poder público, uma vez que o impacto ambiental gerado é praticamente inexistente em 
contraponto ao benefício produzido.

E é justamente nesse inciso, mais precisamente na alínea a, que se encontra a 
previsão legal de onde brota a fonte das discussões que deram nome ao presente artigo 
científico. Logo na primeira das alíneas está escrito:

X – atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:
a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, 
quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas 
e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos 
das atividades de manejo agroflorestal sustentável; 

Como visto nos itens anteriores, o direito de passagem forçada se traduz 
pela prerrogativa legalmente conferida ao proprietário ou possuidor de um imóvel 
juridicamente encravado de ter acesso à via pública, passando, para tal, por terreno ou 
área pertencente a imóvel vizinho. Mas o que acontece se, ao longo desse trajeto, houver 
determinada reserva legal que não possa ser circundada?

A hipótese parece improvável, mas não o é tanto assim. Um país com um território 
tão imenso, composto por sete grandes biomas – classificação atual do IBGE –, possui 
um mapa de propriedades rurais que mais parece um enorme quebra-cabeça.

De acordo com a região, é comum se encontrar rios, riachos, montanhas, florestas 
nativas, acidentes geográficos provocados pela erosão, incluindo grutas e cavernas, tudo 
isso dentro de um mesmo imóvel. Todos esses traços geográficos invariavelmente acabam 
direcionando o trânsito de pessoas (e animais) nessas áreas.

A ilustração seguinte auxilia na visualização da hipótese:
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No caso específico da reserva legal, se a única opção de passagem for através dela, 
a solução poderá ser simples se, por exemplo, tratar-se de imóvel encravado destinado 
apenas a moradia ou lazer, situação em que é possível garantir o acesso pelas “pequenas 
vias” de baixo impacto previstas na alínea a, inciso X, do mencionado art. 3º do Código.

Desde que a via em questão se limite ao estritamente necessário, permitindo o 
trânsito de veículos de pequeno ou médio porte, a previsão legal parece suficiente à 
fundamentação de eventual decisão judicial sobre o tema. Apoiando-se no que diz o 
diploma florestal, o magistrado terá argumentos para afastar qualquer alegação de  
prejuízo ao meio ambiente nesse caso, reconhecendo o direito à passagem forçada.

Restam dúvidas, no entanto, sobre uma situação um pouco mais complexa. 
Nos casos em que o imóvel encravado se destinar a alguma atividade produtiva ou 
comercial que exija o deslocamento diário de veículos de grande porte, veículos esses 
não compatíveis com as já mencionadas “pequenas vias de acesso”, será possível permitir 
a passagem atravessando uma reserva?

Grandes empreendimentos como usinas de açúcar e álcool, curtumes, frigoríficos e 
similares dificilmente estarão localizados em áreas desprovidas de  acesso às vias públicas, 
pois já faz parte do detalhamento inicial desses projetos a escolha de uma propriedade 
que permita um escoamento ágil da produção.

Mas setores um pouco menores, como granjas, fecularias, apicultura, piscicultura, 
dentre outros, podem se desenvolver a partir de pequenas propriedades, muitas vezes 
isoladas pela geografia da região. E são exatamente esses casos que acabam chegando ao 
judiciário, exigindo do julgador certa familiaridade com a aclamada teoria do “Diálogo 
das Fontes”, introduzida no país pela ilustre professora Cláudia Lima Marques (2012).

Isso porque esses processos acabam produzindo um forte entrelaçamento entre 
direito civil, ambiental e constitucional, com argumentos sólidos de ambas as partes e um 
cenário em que aparentemente todos têm razão. Nesse labirinto de alternativas e normas 
compete ao magistrado ponderar os princípios e regras invocados por autor e réu, mas 
também é preciso um estudo próprio sobre o tema.

Devido a toda essa complexidade, se mostra imprescindível uma atuação 
colaborativa do Ministério Público quando convocado a falar nos autos. O representante 
do parquet deve contribuir de maneira efetiva com a cognição jurisdicional, iluminando os 
caminhos possíveis sem qualquer parcialidade ou tendencionismo característico de um 
viés burocrático, ultrapassado ou inflexível.

A verdade é que os dias atuais têm exigido doses elevadas de dedicação e coragem 
dos profissionais da ciência jurídica. O que se nota é que o alcance de respostas 
minimamente satisfatórias aos questionamentos dessa realidade cíclica, digital e líquida – 
na terminologia de Bauman (2001), reclama a observação atenta da evolução do direito e 
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do entrelaçamento cada vez maior entre seus diferentes ramos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões atuais sobre os temas relativos ao meio ambiente são de fato 
contagiantes. Os debates que envolvem assuntos do gênero normalmente se mostram 
bastante inflamados, veementes, característica que indiretamente acaba contribuindo 
para o crescimento e o desenvolvimento do direito ambiental no Brasil. 

E dentre os infinitos temas relacionados à matéria está o do presente estudo. O 
instituto da passagem forçada – remanescência do diploma civil de 1916 – convive agora 
com um novo mundo, no qual a legislação florestal se multiplica  como sementes que 
brotam e passam a envolver os demais ramos da ciência jurídica em um único e complexo 
“ecossistema normativo”.

A hipótese de virem a existir territórios ambientalmente protegidos (como as 
reservas legais) no trajeto de uma passagem forçada é mais comum do que se imagina, 
e o Poder Judiciário precisa estar preparado para responder satisfatoriamente quando 
provocado. 

Se o imóvel encravado se destinar simplesmente a moradia ou lazer, o princípio 
constitucional da razoabilidade aponta no sentido da garantia ao direito de passagem sem 
muitas discussões, com fundamento nas “pequenas vias de acesso” previstas no art. 3º, 
X, a da lei 12.651/12 - Código Florestal.

Já no caso de empreendimentos voltados a determinada atividade econômica que 
demande um fluxo de veículos maiores, como caminhões, a análise deve ser bem mais 
cuidadosa. Os dados pesquisados indicam que a solução nessas situações não deverá ser 
uniforme.

Considerando-se, por exemplo, um cenário em que a atividade desenvolvida no 
imóvel encravado seja de altíssima importância para a região, gerando benefícios sociais 
muito superiores aos impactos decorrentes do trânsito no interior da reserva, como a 
geração de empregos, diversificação da matriz de produtiva e arrecadação fiscal, o direito 
à passagem forçada passaria, então, a representar também um interesse público.

Nesse contexto, o princípio constitucional da função social da propriedade poderá 
amparar a concessão da referida passagem. Se afastando de qualquer visão ingênua da 
realidade rural brasileira, porém, é fundamental que tanto medidas ambientalmente 
preventivas quanto amenizadoras sejam adotadas na abertura e na manutenção dessas 
vias.

Dentre elas, certamente estarão o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o Relatório 
de Impacto Ambiental (RIMA), a adoção túneis e passarelas ecológicas para a fauna da 
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região, o reflorestamento compensatório em outra área do imóvel, além de outras, a 
serem assumidas pelo proprietário/empresário beneficiado com a passagem.
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RESUMO
O objetivo geral do estudo é descrever e 

divulgar os requisitos exigidos no procedimento de 
reconhecimento de paternidade ou maternidade 
socioafetiva, de acordo ao instituído no Provimento 
n. 63 do CNJ e abordar sobre as restrições trazidas 
pelo Provimento n. 83. A metodologia utilizada 
no estudo, em relação à coleta de dados, utiliza-
se do estudo de caso, a partir do Provimento n. 
63, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça 
em de 14 de novembro de 2017, e requisitos para 
o reconhecimento de paternidade ou maternidade 
socioafetiva, abordando também as restrições 
trazidas pelo Provimento n. 83 do mesmo 
órgão. A exposição e análise dos dados é feita de 
forma qualitativa e dedutiva. O reconhecimento 
de paternidade e da maternidade, ainda que 
socioafetiva, é direito da pessoa enquanto 
filho, devendo, ser averbado no registrado de 
nascimento, caso o elo socioafetivo seja estável 
e duradouro, de forma a tornar essa informação 
pública. O ato é normatizado nos Arts. 10 a 15 do 
Provimento n. 63, no qual são dispostas amplas 
especificações para o reconhecimento, como a 
demonstração de um vínculo estável e duradouro, 
o estado de posse de filho, entre outros critérios. 
O Provimento n. 83 trouxe importantes mudanças 
e restrições ao instituto, como não poder a criança 
ter menos de 12 anos, inclusão de apenas um 
ascendente socioafetivo e o encaminhamento do 
expediente ao Ministério Público.

Palavras -chave :Reconhec imen to 
de paternidade ou maternidade socioafetiva, 
Provimento n. 63, Provimento n. 83, filiação.

ABSTRACT
The general objective of  the study is to 

describe and disseminate the requirements for the 
recognition procedure of  socio-affective paternity or 
maternity, in accordance with that established in 
Provision 63 and address the restrictions brought 
with Provision 83. The methodology used in the 
study, in relation to the collection of  data, a case 
study is used, based on Provision 63, edited by the 
Corregedoria Nacional de Justiça on November 14, 
2017, and requirements for the recognition of  socio-
affective paternity or maternity, also addressing the 
restrictions brought with the Provision 83 from the 
same agency. The exposition and analysis of  the 
data is done in a qualitative and deductive way. The 
recognition of  paternity and maternity, even if  socio-
affective, is the right of  the individual as a child, 
and must be registered in the scope of  affiliation, if  
the socio-affective bond is stable and lasting, in order 
to make this information public. The act is regulated 
in Arts. 10 to 15 of  Provision 63, in which broad 
specifications for recognition are arranged, such as 
the demonstration of  a stable and lasting bond, 
the state of  possession of  a child, among other 
criteria. Provision 83 brought important changes 
and restrictions to the institute, such as the child not 
being less than 12 years old, inclusion of  only one 
socio-affective parent and forwarding the file to the 
Public Ministry.

Keywords: Acknowledgment of  socio-
affective paternity or maternity, Provision 63; 
Provision 83, sonship.



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

185

Sumário: 1. Introdução. 2. Desenvolvimento. 2.1 Registro Civil das Pessoas Naturais. 2.2 Do Reconhecimento 
de Paternidade. 2.3 O Reconhecimento de Paternidade e Maternidade Socioafetiva de acordo com o Provimento n. 
63 do Conselho Nacional de Justiça. 2.4 Jurisprudências Acerca do Reconhecimento da Paternidade ou Maternidade 

Socioafetiva.  3. Considerações finais. Referências.

Summary: 1. Introduction. 2. Development. 2.1. Civil Registry of Natural Persons. 2.2. Of the Recognition of 
Paternity. 2.3. The Recognition of Socio-Affective Paternity and Maternity according to Provision 63 of the National 
Justice Council. 2.4. Precedents Regarding the Recognition of Socio-Affective Paternity and Maternity. 3. Final 
Considerations. 4. References.

1. INTRODUÇÃO

A filiação é uma relação jurídica que caracteriza o vínculo estabelecido entre pais 
e filhos. Há três espécies: adotiva, socioafetiva e a consanguínea. Em caso de filhos 
tidos na constância do casamento, há a presunção de paternidade, enquanto os tidos 
fora do casamento devem seguir critérios para o reconhecimento judicial ou voluntário 
(CAMARGO NETO; OLIVEIRA, 2014).

Destaca-se que o Registro Civil das Pessoas Naturais visa registrar, com fé pública, os 
principais fatos e atos relativos às pessoas naturais, conforme previsão nas Leis 6.015/73 
e 8.935/94. Trata-se de um serviço público, de ordem técnica e administrativa e visa que 
os princípios da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia desses atos de interesse 
público sejam garantidos (BRASIL, 1973; BRASIL, 1994).

O Art. 236 da Constituição Federal de 1988 prevê que o Registro Civil das Pessoas 
Naturais realizado no âmbito extrajudicial, através de serventias de Registro Civil das 
Pessoas Naturais, deve ser realizado por particulares (BRASIL, 1988). 

O reconhecimento de paternidade é um instituto que visa assegurar que toda 
pessoa humana nascida tenha o direito ao vínculo parental com seus genitores ou pais 
socioafetivos garantido. Podendo, portanto, ser estabelecido por consanguinidade ou 
vínculo afetivo. Pode ser feito pela via administrativa, em cartório, ou judicial, sendo ou 
não voluntário. É irrevogável, mas não absoluta (DINIZ, 2005). 

Através do Tema de Repercussão Geral 622 do Supremo Tribunal Federal, com a 
consagração da relevância jurídica da socio afetividade, indo além do laço de afeto em si, 
que pode ser caracterizado como um sentimento íntimo e pessoal e se consubstancia a 
partir de uma relação de cuidado, carinho e trocas afetivas, mas considerando também sua 
manifestação exterior na vida social. Além disso, também acolheu a multiparentalidade, e 
por consequência permitindo o registro de mais de uma mãe e mais de um pai no assento 
de nascimento.

A partir desses pressupostos, foi elaborada a seguinte pergunta de pesquisa: quais são 
os requisitos a serem atendidos no procedimento de reconhecimento de paternidade ou 
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maternidade socioafetiva, conforme o Provimento n. 63 de 2017 do CNJ e as restrições 
trazidas pelo Provimento n. 83 de 2019 também do CNJ?

Diante disso, o objetivo geral do estudo é descrever e divulgar os requisitos exigidos 
para o reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, de acordo ao 
instituído no Provimento n. 63 e abordar sobre as restrições trazidas pelo Provimento 
n. 83. Os objetivos específicos são: abordar sobre o Registro Civil das Pessoas Naturais 
e o reconhecimento da paternidade extrajudicial; descrever os requisitos para o 
reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, conforme Provimento n. 
63 e abordar sobre as restrições trazidas com o Provimento n. 83 ao procedimento.

A metodologia utilizada no estudo, em relação à coleta de dados, utiliza-se do estudo 
de caso, a partir do Provimento n. 63, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça 
em de 14 de novembro de 2017, e requisitos para o reconhecimento de paternidade ou 
maternidade socioafetiva, abordando também as restrições trazidas com o Provimento 
n. 83 do mesmo órgão. A exposição e análise dos dados é feita de forma qualitativa e 
dedutiva.

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Registro Civil das Pessoas Naturais

O Registro Civil das Pessoas Naturais tem previsão nas Leis 6.015/73 e 8.935/94 e 
objetiva o registro, com fé pública, dos principais fatos e atos relativos às pessoas naturais. 
Conforme o Art. 1º da Lei 8.935/94, o Registro Civil de Pessoas Naturais é serviço 
público de caráter técnico e administrativo que visa garantir publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia dos atos e fatos da vida, bem como do estado da pessoa natural.

O registro é realizado por particulares, selecionados através de concurso público de 
títulos e provas e com formação em Direito, dos quais o Estado concede fé pública para 
a realização esses atos, de acordo ao instituído no Art. 236 da Constituição Federal de 
1988 (CF/88) e o Art. 3º da Lei 8.935/94.

Esses serviços devem ser prestados de “forma eficiente e adequada”, conforme 
institui o Art. 4º a Lei 8.935/94. Além disso, devem ser de fácil acessibilidade à população 
e contar com instalações seguras, possibilitando um arquivamento adequado dos livros e 
documentos do serviço (DIAS; CARDOSO JR., 2018).

O Registro Civil de Pessoas Naturais tem ampliado detalhamento legal, conferindo 
proteção, segurança e confiabilidade aos registros. Os registros devem se dar em livros 
próprios. Ainda que tenha funcionamento em caráter privado, sem que a natureza pública 
dos serviços seja prejudicada, o Estado vem interpondo gratuidades em sua realização, 
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de forma a garantir a acessibilidade, continuidade e atualização das informações sobre 
os indivíduos. 

Como, por exemplo, a Lei 9.534/97 modificou o Art. 30 da Lei de Registro Públicos, 
determinando a gratuidade dos atos de registro de nascimento e de óbito e a primeira 
certidão decorrente. A gratuidade é garantida independente da renda do requerente, o 
que ressalta a busca do Estado na atualização e continuidade do registro desses atos.

O incentivo do Estado no registro desses atos busca o exercício da cidadania pela 
população, já que a Constituição Federal, em seu Art. 5º, protegido como cláusula pétrea. 
inciso LXXII, institui a gratuidade para atos necessários ao exercício da cidadania.

Sobre a necessidade do Registro Civil, Santos e Zanferdini (2017, p. 169) ressaltam: 
“A necessidade do registro civil do indivíduo se impõe pela conveniência de diferenciar 
os indivíduos, não somente com seu nome, suas relações de parentesco, data e local de 
nascimento, mas agora fazendo também constar o número de Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) no assento de nascimento”.

Portanto, um dos principais argumentos sobre a necessidade do Registro Civil dos 
atos é a necessidade de diferenciação de cada cidadão, suas relações de parentesco, bem 
como atualizar Cadastro de Pessoa Física (CPF). O CPF buscou trazer mais segurança 
no registro e evitar certidões de nascimento falsificadas, beneficiando tanto o cidadão, à 
ordem e segurança pública e toda a sociedade.

2.2 Do Reconhecimento de Paternidade

A filiação é a relação de parentesco consanguíneo em linha reta de primeiro grau 
entre um indivíduo e aqueles que lhe geraram a vida ou que constituíram uma relação 
socioafetiva. Essa última pode ocorrer, portanto, através de adoção ou de inseminação 
artificial do tipo heteróloga (DINIZ, 2005).

Dessa maneira, a filiação cria uma ligação entre pais e filhos para a constituição 
de direitos e deveres no ordenamento civil brasileiro. É garantida como um direito 
fundamental na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Cabendo aos pais prestar 
o cuidado, assistência e tratamento isonômico entre os filhos, independentemente se 
tidos ou não na constância do casamento. 

O reconhecimento da paternidade pode ser feito em âmbito administrativo, em 
cartório, ou judicial, sendo ou não voluntário. No reconhecimento administrativo, pode 
haver o reconhecimento espontâneo ou provocado (por averiguação oficial) (DINIZ, 
2005). 

Assim, o instituto do reconhecimento da paternidade é irrevogável, dispondo 
das seguintes modalidades, conforme o Art. 1.609 do Código Civil: I- no registro do 
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nascimento; II – por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; 
III – por testamento; IV – por manifestação direta e expressa perante o juiz, como 
também o reconhecimento judicial (BRASIL, 2002).

Ressalta-se que o ato do reconhecimento, seja ele feito de forma voluntária ou judicial, 
tem validade erga omnes e é incondicional, não se sujeitando a termo ou condição. Dessa 
maneira, gera efeitos de natureza patrimonial e moral, a partir do estabelecimento da 
relação jurídica de filiação (SOUSA; ANGELUCI, 2012).

O reconhecimento da paternidade objetiva assegurar que toda pessoa humana 
nascida tenha o direito ao vínculo parental com seus genitores ou pais socioafetivos 
garantidos, além do recebimento de afeto e cuidado. Visando, assim, estruturar a família, 
seja ela estabelecida por consanguinidade ou vínculos afetivos, a garantia de uma vivência 
constante e harmônica, pois a família é considerada a base do Estado e tem proteção 
legal. 

O instituto da filiação apresenta substancial relevância e imputa direitos e 
responsabilidades tanto para o pai, a mãe, como ao filho. A Constituição protege a 
criança e dispõe que os filhos, tanto havidos da constância do casamento como fora, tem 
garantidos os mesmos direitos e qualificações. Sendo assim, vedada quaisquer formas 
de descriminação no tocante à aspectos da filiação, conforme dispõe o § 6º do Art. 227, 
(BRASIL, 1988).

Sobre os filhos havidos fora do casamento, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) reitera esse ponto e institui, no Art. 26, que: “poderão ser reconhecidos pelos pais, 
conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante 
escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação”.

O Novo Código Civil de 2002 também trata, em capítulo específico, sobre o 
reconhecimento dos filhos. Cabe destacar os Arts. 1.607 a 1.614:

Art. 1609 – O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é 
irrevogável e será feito: 
I – no registro de nascimento; 
II – por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em 
cartório. 
III – por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 
IV – por manifestação direta e expressa perante o Juiz, ainda que o 
reconhecimento não haja sido o objetivo único e principal do ato que o 
contém (BRASIL, 2002, p. 1). 

Dessa forma, pode ser realizado no ato do registro de nascimento; através de escritura 
pública ou escrito particular, com arquivamento em cartório; por testamento, mesmo 
com manifestação incidental e; por manifestação direta e expressa perante ao juízo, ainda 
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que o reconhecimento da filiação não tenha sido o principal intuito do ato judicial. 
Observando as evoluções, normas e alterações, verifica-se que há uma preocupação 

do Estado com a garantia de manter os dados e informações sobre o reconhecimento 
da paternidade, como, por exemplo, com a edição da Lei n. 8.560 de 1992, que trouxe 
a regulamentação da investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento. 
Além de manter esses dados atualizados e garantir o direito ao reconhecimento da 
paternidade ou maternidade.

2.3 O Reconhecimento de Paternidade e Maternidade Socioafetiva de acordo com 
o Provimento n. 63 do Conselho Nacional de Justiça

O Provimento n.  63, de 14 de novembro de 2017, foi editado pela Corregedoria 
Nacional de Justiça, conforme sua competência regimental e institui modelos únicos de 
certidão de nascimento, de casamento e de óbito para fins de registro civil de pessoas 
naturais, além de dispor sobre o reconhecimento de forma voluntária e averbação da 
paternidade e maternidade socioafetiva. Instituindo que esse registro seja averbado no 
Livro “A”. O mesmo provimento também aborda questões importantes, como o registro 
de nascimento e emissão da certidão dos filhos tidos por meio da reprodução assistida 
(CNJ, 2017).

A paternidade socioafetiva é disposta na seção II do referido provimento, cujo 
Art. 10 dispõe que: “O reconhecimento voluntário de paternidade ou de maternidade 
socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro 
civil das pessoas naturais. (Redação dada pelo Provimento n. 83, de 14.8.19)” (CNJ, 2017, 
p. 1). Cabe ressaltar que a redação do Art. acima, no tocante a idade de 12 anos para 
o reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, perante os oficiais de 
registro civil das pessoas naturais, foi alterada pelo Provimento n. 83, de agosto de 2019 
(CNJ, 2019). 

Esse último alterou a norma, que permitia o reconhecimento de paternidade ou 
maternidade socioafetiva, de qualquer idade, perante os oficiais de registro civil das 
pessoas naturais, trazendo a nova idade mínima para esse procedimento em cartório. 
Com essa alteração, fica impossibilitada a formalização de elos socioafetivos de crianças 
de 0 a 11 anos através dessa via extrajudicial. Assim, devem obrigatoriamente recorrer ao 
Poder Judiciário para formalizar essa situação jurídica (CNJ, 2019).

Por conseguinte, o Provimento n. 63 institui, através do § 1º do art. 10, que o 
reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade é irrevogável. Podendo 
ser desconstituído apenas por via judicial, em casos em que conste vício de vontade, 
fraude ou simulação. A seguir, são destacados alguns critérios sobre os requentes do 
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reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade (CNJ, 2017, p. 1):

§ 2º Poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou 
maternidade socioafetiva de filho os maiores de dezoito anos de idade, 
independentemente do estado civil.
§ 3º Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva 
os irmãos entre si nem os ascendentes.
§ 4º O pretenso pai ou mãe será pelo menos dezesseis anos mais velho 
que o filho a ser reconhecido.

Dessa forma, apenas podem requerer o reconhecimento da paternidade ou 
maternidade os maiores de dezoito anos de idade, independente do estado civil. No 
entanto, o requerente não pode ser irmão ou parentes ascendentes. Além disso, deve ser 
no mínimo dezesseis anos mais velho que o filho que deseja reconhecer.

O provimento também normatiza, através do Art. 10-A, que a paternidade ou a 
maternidade socioafetiva deve se dar de maneira estável e ser exteriorizada socialmente. 
Ressalta-se que esse último ponto também foi incluído posteriormente, a partir do 
Provimento n. 83. Além disso, o registrador deve verificar a existência do vínculo afetivo 
da paternidade ou maternidade, conforme destacado a seguir:

§ 1º O registrador deverá atestar a existência do vínculo afetivo da 
paternidade ou maternidade socioafetiva mediante apuração objetiva 
por intermédio da verificação de elementos concretos. (Incluído pelo 

Provimento n. 83, de 14.8.19)

Dessa maneira, o registrador deve realizar uma análise objetiva, apurando e 
verificando através de elementos concretos. O requerente pode demonstrar a afetividade 
através de todos os meios em direito admitidos e documentos, como responsabilização 
escolar, inscrição em plano de saúde ou órgão de previdência, registro oficial de residência 
em mesma unidade domiciliar, vínculo de conjugalidade com ascendente biológico, entre 
outros.

Além dessas, também podem ser utilizadas como provas da afetividade fotografias 
em datas comemorativas relevantes e declaração de testemunhas com firma reconhecida, 
entre outros instrumentos como documentos e declarações que possam atestar o vínculo 
afetivo entre requerente e filho que deseja reconhecer. Essas orientações também foram 
incluídas a partir do Provimento n. 83 (CNJ, 2019).

Destaca-se, no entanto, que a falta desses elementos não impedirá o registro, devendo 
justificar a impossibilidade e declarar como desenvolveu o vínculo socioafetivo com o 
filho a ser reconhecido, conforme acrescenta o Provimento n. 83. Assim, os documentos 
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recolhidos na avaliação do vínculo socioafetivo devem ser arquivados (originais ou cópias) 
juntamente com o requerimento, pelo registrador (CNJ, 2019). 

Conforme o Art. 11, acerca do processamento do reconhecimento de paternidade 
ou maternidade socioafetiva (CNJ, 2017, p. 1):

O reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva será 
processado perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, ainda 
que diverso daquele em que foi lavrado o assento, mediante a exibição 
de documento oficial de identificação com foto do requerente e da 
certidão de nascimento do filho, ambos em original e cópia, sem constar 
do traslado menção à origem da filiação.

Dessa maneira, o registrador deve verificar de forma minuciosa a identidade e 
conferência aos documentos pessoais do requerente, mantendo cópia do documento 
de identificação, em conjunto com o termo assinado. Assim, por conseguinte, no termo 
também deve constar os dados do campo filiação e do filho em registro, cabendo ao 
registrador colher assinatura do pai e da mãe do filho reconhecido, caso este tenha menos 
de 18 anos. 

Sendo o filho reconhecido maior de doze e menor de 18 anos, o reconhecimento 
da paternidade ou maternidade socioafetiva deverá conter seu consentimento, conforme 
redação dada pelo Provimento n. 83. Na falta da mãe ou do pai do filho a ser reconhecido 
e caso de impossibilidade de manifestação válida destes ou do filho, como em caso de 
deficiência, quando necessário, o caso deverá ser apresentado ao juiz competente (CNJ, 
2019).

Além disso, também há hipótese de reconhecimento da paternidade ou da 
maternidade socioafetiva por meio de documento público ou particular de disposição 
de última vontade, desde que sejam seguidas as demais formalidades previstas neste 
provimento (CNJ, 2019).

Uma inovação trazida com o Provimento n. 83 é que, quando os requisitos para 
o reconhecimento da paternidade socioafetiva são atendidos, o registrador deve 
encaminhar o expediente ao representante do Ministério Público para parecer. Assim, 
o registro é realizado após o parecer favorável emitido por esse órgão. Caso o parecer 
seja desfavorável, não será possível proceder ao registro da paternidade ou maternidade 
socioafetiva, devendo comunicar o ocorrido ao requerente e arquivar o expediente (CNJ, 
2019).

Em casos de suspeitas de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, ou ainda, 
simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, conforme o Art. 
12, o registrador deve fundamentar a recusa, não praticando o ato, devendo encaminhar 
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o pedido ao juiz competente. O Art. 13. Institui que a discussão judicial sobre o 
procedimento de reconhecimento impedirá o reconhecimento da filiação conforme o 
disposto no Provimento (CNJ, 2019).

Conforme institui o Art. 14., o reconhecimento da paternidade ou maternidade 
socioafetiva deve ser obrigatoriamente realizado de forma unilateral, não implicando 
o registro de mais de dois pais e de duas mães no campo de filiação no assento de 
nascimento. Permitindo-se apenas a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado 
paterno ou do materno. Devendo tramitar pela via judicial a inclusão de mais de um 
ascendente socioafetivo (CNJ, 2017).

Cabe ressaltar também, conforme o Art. 15, que o reconhecimento espontâneo da 
paternidade ou maternidade socioafetiva não impõe obstáculos à discussão judicial sobre 
a verdade biológica (CNJ, 2017).

Dessa forma, é possível observar que o Provimento 83 trouxe substanciais mudanças 
ao provimento n. 63, como o reconhecimento permitido apenas para crianças maiores 
de 12 anos de idade, com exigências de provas para atestar a socio afetividade, a inclusão 
de apenas um ascendente socioafetivo e o encaminhamento do expediente ao Ministério 
Público, de forma a obter parecer favorável para o registro (CNJ, 2017).

2.4 Jurisprudências Acerca do Reconhecimento da Paternidade ou Maternidade 
Socioafetiva

Em relação aos requisitos para que seja reconhecida a paternidade ou maternidade 
socioafetiva, será destacada a Jurisprudência a seguir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
MATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PRETENSÃO 
DE RECONHECIMENTO POST MORTEM DE MATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA, COM A MANUTENÇÃO, EM SEU ASSENTO 
DE NASCIMENTO, DA MÃE REGISTRAL. ALEGAÇÃO DE QUE 
A MÃE REGISTRAL E A APONTADA MÃE SOCIOAFETIVA 
PROCEDERAM, EM CONJUNTO, À DENOMINADA “ADOÇÃO 
À BRASILEIRA” DA DEMANDANTE, QUANDO ESTA 
POSSUÍA APENAS DEZ MESES DE VIDA. 1. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE, RECONHECENDO-SE, AO FINAL, 
NÃO RESTAR DEMONSTRADA A INTENÇÃO DA PRETENSA 
MÃE SOCIOAFETIVA DE “ADOTAR” A AUTORA. O 
ESTABELECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA REQUER 
A VONTADE CLARA E INEQUÍVOCA DA PRETENSA MÃE 
SOCIOAFETIVA, AO DESPENDER EXPRESSÕES DE AFETO, 
DE  SER  RECONHECIDA, VOLUNTARIAMENTE, COMO  TAL,
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BEM COMO A CONFIGURAÇÃO DA DENOMINADA ‘POSSE 
DE ESTADO DE FILHO’, QUE, NATURALMENTE, DEVE 
APRESENTAR-SE DE FORMA SÓLIDA E DURADOURA. 3. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, 
DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A 
FIM DE VIABILIZAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Corte de 
origem adentrou em todas as questões submetidas a sua análise, tendo 
apresentado fundamentação suficiente, segundo sua convicção. No 
ponto ora destacado, o Tribunal estadual deixou assente que, embora 
se afigure possível o reconhecimento do estado de filiação, estribada 
no estabelecimento de vínculo socioafetivo, inclusive em hipóteses em 
que os pais formem um casal homossexual, não restou demonstrado 
nos autos a intenção da pretensa mãe socioafetiva em, também, adotá-
la, sendo certo, ainda, que a mãe registral e a suposta mãe socioafetiva 
não constituíram um casal homoafetivo, tanto que esta última, 
posteriormente, casou-se com o primeiro demandado. 2. A constituição 
da filiação socioafetiva perpassa, necessariamente, pela vontade e, 
mesmo, pela voluntariedade do apontado pai/mãe, ao despender afeto, 
de ser reconhecido juridicamente como tal. É dizer: as manifestações 
de afeto e carinho por parte de pessoa próxima à criança somente 
terão o condão de convolarem-se numa relação de filiação, se, além da 
caracterização do estado de posse de filho, houver, por parte daquele 
que despende o afeto, clara e inequívoca intenção de ser concebido 
como pai/mãe daquela criança. Tal comprovação, na hipótese dos 
autos, deve revestir-se de atenção especial, a considerar que a pretensa 
mãe socioafetiva já faleceu (trata-se, pois, de reconhecimento de filiação 
socioafetiva post mortem). 2.1. O Tribunal de origem, ao julgar o recurso 
de apelação, bem identificou a importância do aspecto sob comento, 
qual seja, a verificação da intenção da pretensa mãe de se ver reconhecida 
juridicamente como tal. Não obstante, olvidando-se que a sentença havia 
sido prolatada em julgamento antecipado (sem a concessão, portanto, 
de oportunidade à parte demandante de demonstrar os fatos alegados, 
por meio das provas oportunamente requeridas), a Corte local manteve 
a improcedência da ação, justamente porque o referido requisito (em 
seus dizeres, “a intenção de adotar’) não restou demonstrado nos autos. 
Tal proceder encerra, inequivocamente, cerceamento de defesa. 2.2. 
Efetivamente, o que se está em discussão, e pende de demonstração, 
é se houve ou não o estabelecimento de filiação socioafetiva entre a 
demandante e a apontada mãe socioafetiva, devendo-se perquirir, para 
tanto: i) a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva, ao 
despender expressões de afeto, de ser reconhecida, voluntariamente, 
como mãe da autora; ii) a configuração da denominada ‘posse de estado 
de filho’, que, naturalmente, deve apresentar-se de forma sólida e 
duradoura. Todavia, em remanescendo dúvidas quanto à verificação dos 
referidos requisitos (em especial do primeiro, apontado pelo Tribunal 
de origem), após concedida oportunidade à parte de demonstrar os 
fatos alegados, há que se afastar, peremptoriamente, a configuração da 
filiação socioafetiva. É de se ressaltar, inclusive, que a robustez da prova, 
na hipótese dos autos, há de ser ainda mais contundente, a considerar 
que o pretendido reconhecimento de filiação socioafetiva refere-se 
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à pessoa já falecida. De todo modo, não se pode subtrair da parte a 
oportunidade de comprovar suas alegações. 2.3. Em atenção às novas 
estruturas familiares, baseadas no princípio da afetividade jurídica (a 
permitir, em última análise, a realização do indivíduo como consectário 
da dignidade da pessoa humana), a coexistência de relações filiais ou a 
denominada multiplicidade parental, compreendida como expressão da 
realidade social, não pode passar despercebida pelo direito. Desse modo, 
há que se conferir à parte o direito de produzir as provas destinadas 
a comprovar o estabelecimento das alegadas relações socioafetivas, 
que pressupõem, como assinalado, a observância dos requisitos acima 
referidos. 3. Recurso especial provido, para anular a sentença, ante o 
reconhecimento de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno 
dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução 
probatória, tal como requerido oportunamente pelas partes.
(STJ - REsp: XXXXX MS XXXXX/XXXXX-0, Relator: Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2014, 
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2014)

A partir a decisão acima, pode-se verificar que ainda que haja a possibilidade de 
reconhecimento da paternidade ou maternidade póstuma, ou ainda, de mais de uma mãe 
ou pai. No entanto, é requisito a vontade clara e inequívoca da mãe socioafetiva a ser 
reconhecida. É importante que sejam despendidas expressões afetivas que configurem a 
“posse de estado de filho”, devendo ser apresentada de forma robusta e duradoura (STJ, 
2014).

A decisão do TJ-RS, de 2019, destacada a seguir enfatiza a necessidade de seguir 
alguns critérios para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva na 
esfera extrajudicial:

MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA PERANTE O REGISTRO 
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. 1. O Provimento nº 63/2017-CNJ autoriza o 
reconhecimento voluntário da paternidade socioafetiva de pessoa de 
qualquer idade, de forma extrajudicial, perante os Cartórios de Registro 
Civil das Pessoas Naturais. 2. Porém, segundo o art. 11, § 6º, “na falta da 
mãe ou do pai biológicos do menor, na impossibilidade de manifestação 
válida destes ou do filho, quando exigido, o caso será apresentado ao 
juiz competente nos termos da legislação local”. 3. Ausente o direito 
líquido e certo da impetrante, que é menor de idade e cujo pai é falecido, 
de pretender que o Oficial do Registro Civil averbe o reconhecimento 
da paternidade socioafetiva, pois o Provimento prevê que o caso deverá 
ser apresentado ao Juiz competente, é descabida a ação mandamental. 
Ordem denegada.
(TJ-RS - MS: XXXXX RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 
Chaves, Data de Julgamento: 14/08/2019, Sétima Câmara Cível, Data 
de Publicação: 16/08/2019)
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Dessa forma, fica clara a decisão do tribunal no tocante ao critério de, no caso 
de falta da mãe ou pai biológicos da criança menor de idade a ser reconhecida, na 
impossibilidade de manifestação válida por esses ou pelo filho, quando necessária, o 
caso deve ser apresentado ao juiz competente. Ao ser analisado o caso, verificou-se a 
ausência do direito líquido e certo da impetrante, que é menor de idade, com pai biológico 
falecido, diante da pretensão do reconhecimento da paternidade socioafetiva pelo Oficial 
do Registro Civil. Sendo considerada, portanto, descabida a ação mandamental, tendo a 
ordem denegada.

O julgado a seguir demonstra a posição do TJ-SP, de 2020, sobre a multiparentalidade:

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA C.C. 
RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. Ação proposta 
pelo menor e pelo padrasto contra o genitor biológico, visando o 
reconhecimento da paternidade socioafetiva, excluindo-se a paternidade 
com relação ao pai biológico ou, subsidiariamente, a concessão da dupla 
paternidade. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. 
Multiparentalidade está fundamentada no princípio da dignidade 
humana e da paternidade responsável. Tese aprovada pelo Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.060 
(Repercussão Geral 622). Paternidade biológica que não impede o 
reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na 
origem socioafetiva, com os efeitos jurídicos próprios. Inexistência 
de prevalência ou hierarquia entre as referidas modalidades de vínculo 
parental. Estudo que demonstrou a existência de afetividade entre o 
menor e o padrasto, que o educa e o auxilia desde os 06 meses de idade. 
Infante que, atualmente, possui 10 anos de idade, reconhece o coautor, 
também, como pai e manifesta o desejo de ter o sobrenome dos irmãos, 
para se sentir mais integrado à família. Desejo mútuo do menor, padrasto 
e genitora. Criança que tem conhecimento sobre o pai biológico – que 
está preso, apesar de nunca o ter conhecido. Necessidade de observância 
dos princípios do melhor interesse da criança, da convivência familiar 
e da proteção integral. Reconhecimento da dupla paternidade que é de 
rigor, com a determinação de retificação de registro do coautor/menor, 
para inclusão do padrasto como pai socioafetivo, com as anotações 
quanto aos nomes dos respectivos ascendentes, bem como para retificar 
o nome do infante, para incluir o sobrenome do pai socioafetivo. 
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: XXXXX20178260281 SP XXXXX-27.2017.8.26.0281, 
Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 16/09/2020, 6ª Câmara 
de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020). 

No caso, os requerentes desejavam retirar a filiação do pai biológico, para inclusão 
do pai socioafetivo. No entanto, o tribunal julgou pelo reconhecimento da dupla 
paternidade, ainda que não conheça o pai biológico, por estar preso, tem conhecimento 
de sua paternidade, observando o melhor interesse da criança. O tribunal ainda ressalta 
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que a paternidade biológica que não inviabiliza o reconhecimento do vínculo de filiação 
socioafetiva, pois não há hierarquia ou prevalência entre essas modalidades de vínculo 
parental.

O Supremo Tribunal Federal, através do tema de Repercussão Geral 622, fez 
importante contribuição para o reconhecimento da socio afetividade e sua relevância 
jurídica, trazendo a importância da manifestação externa de afeto na vida social. Além 
disso, ressaltou a inexistência de hierarquia entre a paternidade socioafetiva e a biológica, 
bem como acolheu a multiparentalidade, permitindo o registro de mais de uma mãe e 
mais de um pai para um indivíduo. Conforme observado, tal entendimento vem sendo 
aplicado por outros tribunais, permitindo a dupla paternidade ou maternidade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ficou demonstrado que a legislação brasileira possibilita o reconhecimento de 
paternidade ou maternidade socioafetiva, diretamente na via extrajudicial através dos 
serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais, sendo tal procedimento regulado pelo 
Provimento n. 63 do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente entre seus 
artigos 10 a 15.

Destacaram-se as restrições trazidas pelo Provimento n. 83 de 2019, que alterou o 
Provimento n. 63 de 2017, permitido o reconhecimento de paternidade ou maternidade 
socioafetiva apenas para pessoas maiores de 12 anos de idade, exigência de apresentação 
de provas para atestar o vínculo socioafetividade, a inclusão de apenas um ascendente 
socioafetivo na via extrajudicial e o encaminhamento do expediente ao Ministério Público, 
de forma a obter parecer favorável para o registro.

Ressalta-se que tais exigências são necessárias, a fim de garantir maior segurança ao 
procedimento e evitar fraudes referente ao estado de posse de filho.

Conclui-se pela evolução da legislação no sentido de garantir a efetividade do 
direito de reconhecimento de filiação socioafetiva no âmbito extrajudicial, garantindo 
ao reconhecido os mesmos direitos do filho reconhecido através do vínculo biológico. 
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RESUMO: 
Este trabalho analisa o novo instituto de 

justiça negociada brasileira, intitulado como acor-
do de não persecução penal, introduzido pela Lei 
n. 13.964/2019, mas que possui uma aplicação no 
âmbito do Ministério Público, através da Resolu-
ção n. 181/2017, editada pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público. Este trabalho está dividi-
do em três partes: a primeira relacionada a parte 
histórica, contextualização jurídica e uma breve 
explicação sobre as mudanças processuais no 
âmbito da justiça negociada; a segunda apresenta 
a diferença entre o instituto da transação penal 
e o acordo de não persecução penal; e a terceira 
é dedicada a uma análise sobre a aplicabilidade e 
efetividade do instituto no Brasil, demonstrando 
a possibilidade de gerar uma dupla punição Es-
tatal. Concluímos que após análise dos tribunais 
superiores buscando modelar a sua forma de apli-
cação, será necessário atentar-se para não resultar 
em uma forma de coerção estatal.

Palavras-chave: Acordo de não persecu-
ção penal, aplicabilidade, efetividade.

ABSTRACT:
This work exposes the new institute of  

Brazilian negotiated justice, entitled as non-criminal 
prosecution agreement, introduced by Law n. 
13.964/2019, but which has an application within 
the scope of  the Public Ministry, through Resolution 
no. 181/2017, edited by the National Council of  the 
Public Ministry, but which had no legal support. This 
work is divided into three parts: the first related to the 
historical part, legal contextualization and a brief  
explanation of  the procedural changes in the scope of  
negotiated justice; the second shows the difference between 
the criminal transaction institute and the non-criminal 
prosecution agreement; and the third is dedicated to an 
analysis of  the applicability and effectiveness of  the 
institute in Brazil, demonstrating the possibility of  
generating a double state punishment. We conclude that 
after analysis of  the higher courts seeking to model its 
form of  application, it will be necessary to pay attention 
not to result in a form of  state coercion.

Keywords: Non-criminal prosecution 
agreement, applicability, effectiveness.
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transaction and non-criminal prosecution agreement. 4. Formal and detailed confession x confession mitigations. 5. 
Analysis of the applicability and effectiveness of the non-criminal prosecution agreement in the Brazilian criminal 
proceedings. 6. Conclusions. References.

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa analisar o novo sistema de justiça penal negociada e sua 
eficácia no sistema penal brasileiro. Surgiu através da Resolução n. 181/2017 do CNMP 
e que teve a sua positivação a partir da Lei n. 13.964/2019, que implementou no Código 
de Processo Penal o art. 28-A, com a denominação de acordo de não persecução penal 
(ANPP). Observa-se que o referido instrumento processual está voltado para a melhoria 
da justiça penal brasileira, com um viés humanístico para a população, destacando-se 
que a população carcerária teve um aumento significativo nos últimos anos, gerando 
preocupação e reflexos negativos para sistema judiciário brasileiro.

O interesse pelo presente tema tem origem na análise da reforma legislativa 
ocorrida no ano de 2019, que resultou na implementação de uma novo modelo de 
solução consensual de conflitos – o sistema do “plea bargain” –, modelo esse adotado 
pelo Estados Unidos. 

O acordo de não persecução penal possui como objetivo dar maior celeridade 
ao processo penal, tendo em vista que, atualmente, os tribunais possuem numerosas 
demandas processuais, que repercutem na demora das decisões de mérito dos processos. 
Para fazer frente às demandas, o Estado buscou trazer mais institutos despenalizadores 
para o âmbito penal, especialmente para os crimes de média gravidade, com pena mínima 
inferior a 4 (quatro) anos, sem violência ou grave ameaça a vítima. 

A questão central do estudo então é verificar se a aplicação do instituto fere algum 
princípio constitucional, e qual a sua aplicabilidade e efetividade no âmbito do processo 
penal e os reflexos sociais. 

Para o atendimento ao objetivo proposto, o estudo foi estruturado em quatro 
tópicos. No primeiro busca-se situar e apresentar o acordo de não persecução penal, sua 
definição, histórico e sua implementação no sistema processual brasileiro. Na sequência 
busca-se trazer a distinção entre transação penal e acordo de não persecução penal, a 
confissão formal e circunstanciada versus atenuante de confissão, para, ao final, proceder 
a análise da aplicabilidade e efetividade do acordo de não persecução penal, no processo 
penal brasileiro.
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2. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Neste primeiro tópico serão expostos a definição do acordo de não persecução 
penal, o contexto histórico e a inserção do acordo na justiça brasileira e por fim, a 
abordagem das principais inovações legislativas e os princípios basilares que fundamentam 
o referido instituto.

2.1 Definição
O acordo de não persecução penal é um negócio jurídico extracontratual 

considerado uma medida despenalizadora que busca evitar que seja proposta uma ação 
penal contra o investigado e, desta forma, evitar futura condenação. Rogerio Sanches 
Cunha, em sua obra “Pacote Anticrime, lei n. 13.964/2019-Comentários às alterações no 
CP, CPP e LEP”, apresenta as principais características:

[...] possui como agente beneficiário do Acordo de Não Persecução 
Penal, a pessoa que cometer crime de menor potencial ofensivo, sem 
violência e grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos 
de pena mínima cominada. E, possui uma característica diferente dos 
demais institutos, a necessidade da confissão formal e circunstanciada, 
pressuposto essencial para ter o andamento do acordo. (CUNHA, 2020, 
p.129).

A partir do preenchimento desses requisitos objetivos e subjetivos, o Ministério 
Público poderá propor ao acusado a possibilidade de realizar o ANPP, devendo este estar 
acompanhado de sua defesa, para que não seja prejudicado no momento de elaboração 
das cláusulas. Porém, o instituto só poderá ser utilizado quando ficar evidenciado que 
este irá cumprir com as finalidades das penas – a reprovação e prevenção de novos crimes 
–, o que se dará através das cláusulas firmadas que poderão prever cumulativamente 
e alternativamente, a adoção de algumas medidas, tais como: o reparo do dano ou 
restituição da coisa a vítima, a prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública, 
entre outros, conforme previsto no art. 28-A e seus incisos do Código de Processo Penal. 
A realização do ANPP gera ao juiz apenas a possibilidade de desempenhar suas funções 
como fiscal da lei, logo, caberá a ele apenas a homologação do acordo, e após feito, 
deverá realizar a devolução dos autos ao Ministério Público para que seja realizado o 
acompanhamento da execução (LIMA, 2020, p. 285).

2.2 Histórico

O acordo de não persecução teve o início de sua aplicação na Alemanha e Estados 
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Unidos. 
No modelo alemão, era realizado a partir de uma inciativa dos Juízes e Promotores 

de Justiça como forma de solução dos conflitos penais, sem o devido julgamento do 
mérito do processo, instigando o acusado a confessar a prática do crime para que houvesse 
o andamento processual mais célere e ainda, facilitando a instrução probatória. Possuía 
algumas características diferentes do modelo adotado pelo Brasil, conforme exposto por 
Andrade e Brandalise (2017):

[...] neste sentido, verica-se que, no caso do acordo alemão: a) Seu 
resultado deveria acontecer durante audiência, devidamente registrada; 
b) Se não acontecido em audiência, seus fundamentos deveriam ser 
trazidos para registro da Corte (conforme §274 do StPO); c) ele deveria 
conduzir a um julgamento condizente com a culpa do acusado na prática 
do delito, pelo que incabível a negociação do conteúdo da acusação; d) 
a confissão deveria ser apenas mais um elemento de prova, bem como, 
não poderia o juízo antecipar a pena que será imposta (em respeito ao 
previsto no §261 do StPO), o que leva o juiz a dever estar convencido 
do comentimento do fato descrito na acusação. Ao que se percebe, o 
paradigma trazido como justificador da informalidade não se aplica ao 
caso brasileiro, visto que, dentre outras diferenças, o acordo alemão, 
inicialmente criado sem previsão legal, previa sua realização em âmbito 
processual e presidido pelo juiz, algo que vai em sentido completamente 
oposto ao acordo de não persecução-penal criado pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público. (p.245-246).

No modelo americano, denominado “plea bargain”, diferentemente do modelo 
alemão, o acordo de não persecução está dividido em três espécies, conforme expõe José 
Eduardo Caputo Spim (2020. p. 434):

1. “Charge bargaining”: situações em que há um único delito. O 
acusador vai permitir que o acusado se declare culpado de uma acusação 
menor que a pena originalmente cominava. 
2. “Count bargaining”: quando há mais de um delito. O acusador 
poderá concordar em descartar um ou mais delito, mas para que isso 
ocorra, o réu deve aceitar a culpa de um delito.
3. “Sentence bargaining”: esse caso envolve um acordo entre a 
acusação e a defesa, onde será garantido que o réu receberá uma sentença 

específica, mas em troca, deverá declarar-se culpado. 

O principal objetivo desse instituto é permitir que, durante o processo judicial, o 
acusado consiga uma pena menor imposta pelo Estado e, neste sentido, ter processos 
mais céleres, diminuição de gastos processuais e redução das demandas nos tribunais, 
conforme aduz Aury Lopes Junior (2021):

São meios de aceleração, redução de custos, com simplificação 
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procedimental e melhoria da eficiência do Sistema Judicial, já que 
consegue “produzir” decisões com trânsito em julgado sem a necessidade 
de julgamentos caros, demorados e custosos. Logo, um dos efeitos da 
barganha é o da redução dos casos penais, repercutindo na eficiência 
do sistema penal, dizem os americanos, dando maior capacidade de 
enfrentamento de casos complexos. (p.17).

O modelo adotado no Brasil se afasta do modelo alemão e adere ao modelo 
americano. Originou-se através da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do 
Ministério Público. Inicialmente gerou diversas discussões sobre a sua constitucionalidade 
por se tratar de uma Resolução interna do Ministério Público, sendo aplicada como 
norma processual. A partir de 2019, toda a discussão constitucional sobre o tema não tem 
mais fundamentos, pois foi introduzido pela Lei n.13.964, denominada “Lei Anticrime’, 
o artigo 28-A no Código de Processo Penal, possuindo agora um dispositivo legislativo 
que dá amparo legal para o tema, cumprindo assim, o princípio da legalidade que busca 
proteger todas as pessoas dos excessos estatais.

2.3 Sistema Processual Brasileiro

O entendimento anterior à Constituição Federal de 1988 era que o Brasil adotava 
o sistema processual misto francês. Com a entrada em vigor da Carta Magna esse não é 
mais o entendimento, senão vejamos:

Quando o Código de Processo Penal entrou em vigor, prevalecia 
o entendimento de que o sistema nele previsto era misto. A fase 
inicial da persecução penal, caracterizada pelo inquérito policial, era 
inquisitorial. Porém, uma vez iniciado o processo, tínhamos uma fase 
acusatória. Porém, com o advento da Constituição Federal, que prevê de 
maneira expressa a separação das funções de acusar, defender e julgar, 
estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, além do princípio 
da presunção de não culpabilidade, estamos diante de um sistema 
acusatório. (LIMA, 2020, p. 45).

Entretanto, não se trata de um sistema acusatório puro, pois com o advento 
da Constituição foram estabelecidas algumas normas de separação das funções, tais 
como: o papel de acusação, defesa e do julgador, estabelecendo então, alguns princípios 
fundamentais para assegurar os direitos individuais do cidadão. O acordo de não 
persecução penal cumpre as características peculiares do sistema acusatório, uma vez 
que o órgão acusador ficará encarregado de celebrar o acordo com o agente, com a 
participação do defensor e transferindo ao poder judiciário apenas a função de analisar 
os requisitos e a legalidade, não examinando o mérito do acordo.
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2.4 Principais inovações processuais relacionadas ao acordo de não persecução 
penal

O presente tópico irá tratar sobre as inovações legislativas que ocorreram, desde a 
implementação do acordo de não persecução penal na Resolução do Conselho Superior 
do Ministério Público até a positivação legal, prevista na lei n. 13.964/2019.

2.4.1 Resolução n. 181/2017 do CNMP
O Conselho Nacional do Ministério Publico editou a resolução n. 181 que dispõe 

sobre o acordo de não persecução penal em 2017, o que gerou diversos questionamentos 
sobre a inconstitucionalidade do instituto, pois tínhamos uma resolução de um Órgão 
Público realizando a função constitucional exclusiva do Poder Legislativo de criar leis no 
âmbito processual penal e nos outros ramos do direito, conforme previsto no art. 22, I 
da Constituição Federal. 

Porém, o entendimento majoritário adotado pela doutrina foi no sentido da não se 
falar em inconstitucionalidade, conforme exposto por Lima (2020):

Considerando-se, pois, que o art. 18 da Resolução n. 181 do CNMP busca 
tão somente concretizar os princípios constitucionais da eficiência (CF, 
art. 37), da proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), da razoável duração do 
processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e o próprio sistema acusatório (CF, art. 
129, I), não há falar em inconstitucionalidade do art. 18 da Resolução n. 
181 do CNMP, porquanto se trata de regulamento autônomo destinado 
a regulamentar diretamente a aplicação de princípios constitucionais. 
Não haveria, in casu, violação à competência legislativa exclusiva da 
União prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, já que o acordo 
de não-persecução penal não tem natureza processual. Como observa a 
doutrina, o art. 18 da Resolução sob comento “não envolve matéria de 
direito processual, vez que se trata de avença realizada em procedimento 
administrativo em que não há o exercício da pretensão punitiva por meio 
de denúncia, não há propriamente partes, não há exercício da função 
jurisdicional penal, nem se faz necessária a observância do princípio do 
contraditório e da ampla defesa. Em suma, não há processo penal. (p. 
278).

Seguindo este aspecto, somente era necessária uma positivação legal na própria 
legislação infraconstitucional para que houvesse a aplicação do instituto em todo o 
território brasileiro por parte dos membros do Ministério Público, sem qualquer dúvida 
sobre a constitucionalidade do instituto e a sua forma de aplicação.
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2.4.2 Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime)

A Lei Anticrime (13.964/2019) surgiu através de uma proposta do Ministério da 
Justiça, a partir de um contexto adotado pelo governo eleito em 2018 – o de combate à 
impunidade e violência, através da punibilidade ignorando os principais problemas que 
geram a criminalidade, como a falta de um Sistema Educacional de qualidade e a baixa 
renda da população. Este projeto foi editado com a necessidade de dar à população uma 
resposta imediata do Estado contra a criminalidade (CARUSO, 2019, p.58).

Ainda, é necessário realizar uma abordagem sobre as reflexões apontadas por Aury 
Lopes Junior (2021) sobre o Pacote Anticrime:

A ideologia do “pacote”, como não poderia deixar de ser, acompanhou a 
sanha punitivista. Aumento de penas, corte de garantias, endurecimento 
no cumprimento da pena privativa de liberdade, mais elasticidade 
às medidas constritivas. Tudo isso sob o pretexto de “combater a 
criminalidade” (o próprio nome “Anticrime” já revela sua pretensão 
audaciosa; como se a legislação que lhe antecedeu de algum modo tenha 
sido “a favor do crime”) e, sobretudo, limpar definitivamente o país 
da chaga da corrupção, já que – como dito diversas vezes pelo pai do 
“pacote” – a ideia era, exatamente, ampliar aquilo que ele já havia feito 
quando ocupava o cargo de Magistrado e conduzia, sob sua batuta, a 
chamada “Operação Lava Jato”. Em suma: o “pacote” seria a realização 
legislativa dos desejos pessoais de seu proponente acerca de como deve 
ser a aplicação da justiça criminal no Brasil. (p.7).

Com a entrada em vigor da referida lei, os questionamentos sobre a 
constitucionalidade do acordo de não persecução penal encerraram, pois houve o 
cumprimento exato do art. 22, I da Constituição Federal que trata sobre a competência 
da União em criar dispositivos legais. Renato Brasileiro de Lima (2020), em sua obra 
“Pacote Anticrime”, traz uma análise sobre os motivos que ensejaram a positivação desse 
instituto:

Trouxe alguns fatores que influenciou a criação deste instituto no âmbito 
da justiça brasileira, o primeiro que podemos destacar é a exigência de 
soluções alternativas que irá proporcionar uma celeridade processual 
para os casos de baixo grau de reprovabilidade. O segundo seria, a 
necessidade diminuir os efeitos prejudiciais de uma sentença penal 
condenatório aos acusados, que irá refletir na redução da superlotação 
dos presídios, direcionando apenas ao judiciário os crimes mais graves, 
tornando assim, uma alternativa promissora para uma justiça criminal 
mais eficiente, célere e inteligente. (p.218).

É pertinente, também, o posicionamento de Paula Brenner (2021), que segue:
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O requisito baseado no limite de pena mínima de até 4 anos para 
crimes sem violência alcança crimes desde receptação, furto simples, 
corrupção, lavagem de dinheiro, crimes ambientais, dentre outros. [...] 
o acordo apenas pode se fundamentar em um recorte seletivo do fato, 
construído unilateralmente pela autoridade encarregada da instrução do 
inquérito policial. Até essa fase, não se oportuniza ao investigado levar 
a sua verdade para a construção dos fatos, o que apenas é garantido no 
processo. É diante desse recorte seletivo e parcialmente construído que 
deverá o investigado tomar uma decisão determinante: aceitar o acordo, 
confessando os fatos que lhe são imputados em troca do cumprimento 
de determinadas condições, ou enfrentar a acusação que lhe é feita ao 
longo do processo penal, recusando qualquer solução negocial. Assim, 
desde logo, considera-se problemático o momento no qual se insere essa 
solução. (p. 347 e 349).

Como se observa, trata-se de uma política criminal que busca uma solução 
diferenciada para os litígios criminais, que deverá ser realizada de maneira cuidadosa e 
consciente, para que não favoreça mais a classe com maior poder aquisitivo, que pratica 
os crimes de colarinho branco “white collar crime” e prejudique a maior massa carcerária 
brasileira, que são os agentes de crimes comuns, com baixa renda e poucas condições 
financeiras para uma instrução jurídica minuciosa, a fim de que não seja violado, 
futuramente, nenhuma garantia.

2.5 Princípios basilares no Brasil que fundamentam o acordo de não 
persecução penal

O presente tópico tratará sobre os princípios no âmbito processual penal que 
norteiam o acordo de não persecução penal.

2.5.1 Princípio da obrigatoriedade da ação penal pública
Este princípio teve sua implementação a partir da entrada em vigor da Constituição 

Federal de 1988, que transferiu ao Estado o poder-dever de punir, sendo o Ministério 
Público o órgão responsável para dar início e seguimento à Ação Penal. A Carta Magna 
não positivou esse princípio, deixando para as legislações infraconstitucionais esse dever, 
conforme previsto no art. 24, 1ª Parte do CPP.

Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por 
denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, 
de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido 
ou de quem tiver qualidade para representá-lo. (g.n)

Ainda, o mencionado princípio conferiu à Polícia Judiciária a função de investigar 
os fatos e realizar o devido levantamento de informações necessárias para propositura 
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da denúncia pelo Órgão Ministerial. Em 14/05/2015, o Superior Tribunal de Federal 
decidiu em sede de Recurso Extraordinário n. 593.7273 de Minas Gerais, o poder do 
Ministério Público em realizar o trabalho investigativo, devendo garantir os direitos e 
garantias do réu e do advogado, conforme se observa no acordão da referida decisão.

O Ministério Público dispõe de competência para promover, por 
autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, 
desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer 
indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, 
sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de 
jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham 
investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, 
notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo 
da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito 
– do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 
documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa 
instituição.

E para alguns casos específicos que chegar ao conhecimento do Órgão Ministerial 
sobre uma possível prática delitiva, no seu âmbito de atuação, será possível instaurar o 
Procedimento Investigatório Criminal, sendo considerado um procedimento extrajudicial, 
que é utilizado para obter indícios suficientes de autoria e materialidade do delito para 
posteriormente realizar a propositura da denúncia.

Por fim, é importante frisar que o Ministério Público é detentor do poder da 
acusação no processo (CF, art. 129, I) - tem o dever de propor a denúncia quando a fatos 
demonstrados no inquérito policial for suficiente para o embasamento da ação penal. Em 
casos de falta de provas ou de materialidade, e nos casos de cumprimento do acordo de 
não persecução penal poderá o agente ministerial propor o arquivamento do inquérito 
policial (LIMA. 2020, p. 236).

2.5.2 Princípio da obrigatoriedade mitigada

A Lei n. 9.099/95- Lei do JECrim (Juizados Especiais Criminais), com os institutos 
despenalizadores, foi o primeiro passo para a relativização do princípio da obrigatoriedade. 
Pode-se dizer que passou a ser uma faculdade do Promotor de Justiça a acusação. Este 
poderá propor uma espécie de acordo com o investigado, o que normalmente acontece 
nos casos em que o agente cometeu um fato delituoso de baixa periculosidade à sociedade.

Com o advento da lei n. 13.964/2019 houve a positivou de mais um instituto em 

3 Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9336233. Acesso dia 
22/03/2022.
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que é possível essa mitigação, que seria o acordo de não persecução penal, estabelecido no 
art. 28-A da referida lei. A sua positivação teve o mesmo objetivo da transação penal, da 
suspensão condicional do processo, entre outros institutos de política criminal, buscando 
a diminuição e celeridade na demanda processual penal brasileira, relativização necessária 
para a atual situação carcerária brasileira e, por causa do acúmulo de demandas nas Varas 
Criminais.

No entanto, essa mitigação tem sido objeto de questionamentos por excesso ou 
acúmulo de poder nas “mãos” do Agente Ministerial, como se observa na decisão no 
Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.124/RO4, STF, 1ª Turma, unânime, Rel. 
Min. Alexandre de Moraes, julgado em sessão virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021, publicado 
no DJ em 13.4.2021, conforme descrito abaixo.

[...] AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE 
NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA 
LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em 
lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não 
Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal 
dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, 
não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao 
acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, 
permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar 
ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adota pela 
instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela 
Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o 
Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, 
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, 
mediante as seguintes condições”. 3. A finalidade do ANPP é evitar que 
se inicie o processo(...). (g.n)

Como consequência dessas decisões prolatadas a acusação passa a ter um poder 
ainda maior para desempenhar seu papel, fazendo com que o réu se torne a parte 
hipossuficiente dessa relação, possuindo como teses para as fundamentação jurídica para 
as alegações ministeriais, a decisão anteriormente demostrada, logo, buscando uma ideia 
a contrário sensu, visto que o ANPP possui como função retirar a obrigatoriedade do 
Estado em iniciar a Ação Penal em desfavor ao réu, e conforme já demonstrado, temos 
um posicionamento totalmente legalista, em busca de fazer valer o direito nos seus exatos 
termos descritos na lei, independentemente se será ou não benéfico ao réu.

4  Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1192709340/agreg-no-habeas-corpus-hc-191124-
ro-0102541-2720201000000/inteiro-teor-1192709348 . Acesso em: 27/04/2021.
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2.5.3 Princípio da presunção de inocência

O princípio da presunção de inocência é uma garantia instituída juntamente 
com a Constituição Federal de 1988, assegurando em seu art. 5º, LVII, que “ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;” e, disposto na 
Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu art. 8.2, trazendo o seguinte texto 
legal: “toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se 
comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às 
seguintes garantias mínimas: [...] g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declara-
se culpada;”

Conforme leciona Cesar Beccaria (1997) em sua obra Dos delitos e das penas, 
“Um homem não pode ser chamado réu antes da sentença do juiz, e a sociedade só lhe 
pode retirar a proteção pública após ter decidido que ele violou os pactos por meio dos 
quais ela lhe foi outorgada” (p. 69).

Ao realizar uma análise sob o aspecto normativo e teórico como demonstrado, 
podemos verificar que a partir desse princípio nascem diversas garantias, como o in dubio 
pro reo, devendo o magistrado quando realiza a valoração das provas, absolver o acusado 
caso houver dúvidas sobre a prática delitiva. Ora, não há qualquer justificativa realizar um 
juízo condenatório sem uma base probatória firmada em elementos de certeza (LIMA, 
2020, p.48).

Em contrapartida, temos subespécies que nasceram juntamente com este princípio, 
sendo a norma de tratamento em duas dimensões, a interna e a externa, conforme leciona 
o Aury Lopes Junior (2022):

Internamente, é a imposição – ao juiz – de tratar o acusado efetivamente 
como inocente até que sobrevenha eventual sentença penal condenatória 
transitada em julgado. Isso terá reflexos, entre outros, no uso excepcional 
das prisões cautelares, como explicaremos no capítulo específico. Na 
dimensão externa ao processo, a presunção de inocência exige uma 
proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização (precoce) 
do réu. Significa dizer que a presunção de inocência (e as garantias 
constitucionais da imagem, dignidade e privacidade) deve ser utilizada 
como verdadeiro limite democrático à abusiva exploração midiática em 
torno do fato criminoso e do próprio processo judicial. (p. 39).

Portanto, deve ser preservado o direito do investigado, quando está em sede 
de delegacia (fase pré-processual) e posteriormente, quando o agente ministerial der 
início a ação penal, a fim de que o magistrado analise o processo e prolate a sentença 
de maneira imparcial, para que o acusado não seja prejudicado. É possível dizer que 
ocorrerá uma violação do princípio da presunção de inocência, ainda que futura, quando 
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acontecer o descumprimento do acordo de não persecução penal? E a resposta para tal 
questionamento é positiva, pela forma como está sendo aplicado na prática.

O §10 do art. 28-A do CPP menciona que em casos de descumprimento do ANPP 
será realizada a denúncia pelo Parquet. Posteriormente foram editados alguns enunciados 
interpretativos da lei anticrime pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) 
e pelo Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (CNCCRIM), 
desfavoráveis ao acusado no decorrer do processo-crime, conforme Enunciado n. 27: 
Havendo descumprimento dos termos do acordo, a denúncia a ser oferecida poderá 
utilizar como suporte probatório a confissão formal e circunstanciada do investigado 
(prestada voluntariamente na celebração do acordo).

Com isso, há um acordo, que em tese, seria benéfico, e caso ocorra o descumprimento 
poderá ser utilizado contra ele como um fundamento da exordial acusatória, gerando um 
pré-julgamento pelo magistrado quando realizar a análise e para os casos que ocorre 
uma repercussão midiática, irá influenciar negativamente, podendo gerar um juízo de 
parcialidade.

3. DISTINÇÃO ENTRE TRANSAÇÃO PENAL E ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL

A transação penal surgiu através da lei do Juizado Especial Criminal (JECRIM), 
lei n. 9.099/95, e ficou estabelecido em seu artigo 76, que será promovida através de 
um acordo entre o Ministério Público e o autor do delito, podendo ocorrer a aplicação 
imediata de pena restritiva de direitos ou multas, servindo apenas para os crimes com 
pena máxima de dois anos (além das contravenções penais) e se ocorrer a celebração, 
não terá início a instauração do processo. Possui amparo constitucional no art. 98, inc. I, 
da CF, que afirma ser de competência do Juizado Especial para julgamento das infrações 
penais de menor potencial ofensivo, sendo permitida a formalização da transação penal, 
que após o cumprimento integral, não gera registro de antecedentes criminais.

Com isso, a Lei do JECRIM trouxe alguns pressupostos de admissibilidade, tais 
como: I) Necessidade que seja uma infração penal de menor potencial ofensivo, as 
contravenções penais e os crimes com pena máxima cominada até 2 anos;  II) Não ser 
caso de arquivamento do termo circunstanciado;  III) Não ter sido o autor da infração, 
condenado pela prática de crime com pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;  
IV) Não ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos, pela 
transação penal, entre outros (AVENA, 2021, p.802).

Se houver a homologação da transação penal, o único registro é para uma futura 
concessão de benefício da transação penal, mas isso com transcurso do prazo de 5 (cinco) 
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anos, poderá o agente ser novamente beneficiado (LIMA, 2020, p. 1566-1570). 
De outro norte, temos o acordo de não persecução penal, um instituto novo no 

ordenamento jurídico brasileiro que surgiu através da resolução do CNMP de 2017, e 
que ganhou forças a partir de sua positivação em 2019, com a Lei n. 13.964 e o legislador 
buscou estabelecer as vedações no próprio texto legal, trazendo um rol taxativo.

Possui algumas vedações estabelecidas no próprio artigo, tais como: I) 
se for cabível transação penal; II) se o investigado for reincidente ou se 
houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, 
reiterada, exceto se insignificantes; III) ter sido o agente beneficiado nos 
5 (cinco) anos anteriores, por Acordo, transação penal ou suspensão 
condicional do processo. (LIMA, 2020, p.280-281).

Com isso, pode-se verificar que possui uma vedação imposta pelo legislador para 
a celebração do acordo de não persecução penal, vedação importante, qual seja: que 
somente será possível a aplicação do ANPP se não for cabível a transação penal. Assim, 
é possível concluir que o acordo é uma hipótese subsidiária da transação penal.

4. CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA X ATENUANTE DE 

CONFISSÃO

O ordenamento jurídico brasileiro resguarda o direito ao silêncio para o agente, 
conforme prevê o art. 5º, inc. LXIII. Com o advento do art. 28-A do CPP, tornou-se 
obrigatório a confissão formal e circunstanciada da prática delitiva para que o Promotor 
de Justiça realize o acordo de não persecução penal e, conforme interpretação dada pelo 
Enunciado n. 27 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), poderá ser 
utilizada essa confissão como “suporte probatório” em casos de descumprimento do 
acordo.

Esse entendimento está firmado como se observa na nota a seguir:

A partir da rescisão, o representante do MP pode dar prosseguimento a 
persecução penal por meio do oferecimento da exordial acusatória (artigo 
28-A, §10, do CPP), utilizando inclusive, como suporte probatório, a 
confissão voluntária, formal e circunstanciada prestada pelo investigado 
no momento da celebração do acordo. Para além disso, o parquet poderá 
utilizar-se do descumprimento da avença como fundamento para a recusa 
do oferecimento da suspensão condicional do processo (artigo 28-A, 
§11, do CPP), notadamente porque este comportamento do investigado 
revela ausência de senso de responsabilidade e autodisciplina. (SOUZA 
NETTO, LEAL e GARCEL, 2020, p.177).
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Consequentemente, suponhamos que o Supremo Tribunal Federal decida sobre 
o Juiz das Garantias, que atualmente está suspenso com base na decisão da ADI n. 
6298 MC/DF do Min. Luiz Fux, será ele o responsável por realizar a análise de toda a 
etapa pré-processual até a denúncia do Ministério Público, logo, irá efetuar ou não, a 
homologação do acordo. Em tese, seria apenas esse juiz que possuiria conhecimento 
da existência do ANPP celebrado pelo agente. No entanto, se o MP realizar a denúncia, 
poderá utilizar como fundamento o descumprimento do acordo, mesmo que seja por 
mera menção da existência, conforme leciona o Alexandre Cebrian Araújo Reis.

Decretada a rescisão, o promotor de justiça deverá oferecer denúncia 
contra o investigado (art. 28-A, §10), informando-se a vítima do 
descumprimento do acordo (art. 28-A, §9º), podendo o Ministério 
Público invocar o inadimplemento como justificativa para o eventual 
não oferecimento de suspensão condicional do processo (art. 28-A, 
§11). Em tal hipótese, o órgão do Ministério Público pode levar em 
conta a confissão do agente para o oferecimento da denúncia. (REIS, 
2021, p. 62)

Nesse sentido, o juiz da instrução e julgamento terá conhecimento da celebração 
do acordo e que houve o descumprimento, pois, se houvesse o cumprimento integral 
iria ocorrer a extinção da punibilidade e o arquivamento do inquérito policial, não 
sendo possível realizar a denúncia.  Nesse sentido, é possível afirmar que o magistrado 
está agindo com total imparcialidade, sendo que, poderá ocorrer um pré-julgamento 
do acusado na exordial acusatória, antes mesmo da sentença, aumentando ainda mais 
a possibilidade de resultar em uma condenação com maior peso na pena, devido ao 
descumprimento do acordo e a confissão da prática delitiva.

Outrossim, existem posicionamentos que devem ser levados em consideração para 
uma reflexão sobre a confissão, tal como o de Elmir Duclerc e Lucas Vianna Matos 
(2022):

Nos parece que defender a legitimidade da exigência de confissão para o 
firmamento do acordo, com a condição de que, em caso de revogação do 
acordo e deflagração do processo criminal, o ato da confissão não seja 
utilizado como meio de prova, é uma posição excessivamente idealista, 
que desconsidera a centralidade da confissão da formação da culpa no 
sistema de justiça brasileiro e a cultura institucional desse mesmo sistema 
de justiça, acostumado a valorizar no momento da instrução elementos 
de informação produzidos sem o devido contraditório e respeito à ampla 
defesa. (p. 233-258).

Consequentemente, a fim de garantir uma condenação justa ao acusado, caso 
seja mencionada ou utilizada a confissão formal realizada em fase pré-processual como 
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material probatório para a instrução do processo-crime pela acusação, é direito do 
acusado em fazer jus a atenuante de confissão, conforme estabelece o art. 65, inc. III, “d” 
do Código Penal, devendo o defensor requerer a sua aplicação. Outrossim, trata-se de um 
direito que possui grande influência na matéria penal e garantido constitucionalmente, 
sendo um direito basilar para a boa aplicação da normal penal.

5. ANÁLISE DA APLICABILIDADE E EFETIVIDADE DO ACORDO DE 
NÃO PERSECUÇÃO PENAL, NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO

A análise da aplicabilidade e efetividade desse novo instituto é algo de extrema 
importância, a fim de verificar se realmente busca beneficiar os agentes ou se é uma 
forma de resposta Estatal para a sociedade, demonstrando que os agentes estão sendo 
punidos. Inicialmente, cabe ressaltar que a aplicação desse instituto tem como objetivo 
principal desafogar o sistema judiciário, como mencionado anteriormente, sendo possível 
a aplicação para um rol extenso de crimes.

Verifica-se que boa parte da população carcerária, após a sua liberação do sistema 
prisional não consegue ter uma reinserção completa na sociedade, ocorrendo uma falha 
em uma das finalidades da pena, a ressocialização do preso, e ano após ano tem aumentado 
o pensamento punitivista da sociedade, tornando mais escassas as possibilidades de 
empregos para as pessoas que possuem antecedentes criminais, conforme tratado por 
Cezar Roberto Bitencourt:

Considera-se que a prisão, em vez de frear a delinquência, parece 
estimulá-la, convertendo-se em instrumento que oportuniza toda espécie 
de desumanidade. Não traz nenhum benefício ao apenado; ao contrário, 
possibilita toda sorte de vícios e degradações. (...) A segregação de uma 
pessoa do seu meio social ocasiona uma desadaptação tão profunda que 
resulta difícil conseguir a reinserção social do delinquente, especialmente 
no caso de pena superior a dois anos. O isolamento sofrido, bem como a 
chantagem que poderiam fazer os antigos companheiros de cela, podem 
ser fatores decisivos na definitiva incorporação ao mundo criminal. 
Todos os fatores referidos comprovam a tese de que a prisão é um meio 
criminógeno. (BITENCOURT, 2011, p.165-166).

A utilização desse instituto é de grande relevância, caso seja celebrado e cumprido 
o acordo, não irá gerar antecedentes criminais ao agente, apenas ficará registrado para 
fins de realização de um novo acordo. A sua aplicabilidade não gera benefício apenas 
ao agente do fato delituoso, mas também para a vítima, através da possibilidade de 
ressarcimento para os casos de prejuízo ao patrimônio. 

Sendo assim, é uma política pública que, em tese, demonstra ser eficiente, pois 
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a vítima não irá se sentir desamparada da proteção Estatal e irá gerar um sentimento 
de punibilidade, sem a necessidade de um cumprimento de pena em estabelecimento 
prisional. Ressalto ainda o posicionamento de André Nicollitt e Fábio Lopes Rodrigues 
(2021):

Como decorrência lógica da criminalização ascendente de condutas, 
houve um crescente número de processos judiciais, tornando não só o 
Poder Judiciário ainda mais moroso, como também demandando mais 
esforço dos diversos atores envolvidos (Ministério Público, autoridades 
policiais, defensores públicos, advogados),a fim de se evitar uma crescente 
prescrição seletiva de condutas, quando, diante dos parcos recursos 
humanos e materiais, se opta (essa é a palavra adequada),com pesar, por 
quais fatos serão apurados e quais serão fulminados pela inércia estatal. 
Aliado a isso, não pode ser esquecida a sensação de impunidade gerada 
pela perda do direito de punir do Estado, pois, a cada fato que deixa de 
ser apurado, e com uma resposta final (tanto para condenação quanto 
para absolvição), passa-se uma mensagem subliminar acerca do custo-
benefício da prática delituosa. (p.204-205).

Todavia, o agente possui garantias constitucionais que estão sendo violadas 
ao celebrar e ao descumprir o acordo, tais como: direito ao silêncio, presunção 
de inocência, entre outros. Se o Estado possui como objetivo a diminuição do 
quantitativo de população carcerária, deixando para o Direito Penal apenas as 
situações de grande relevância, deverá resguardar as garantias constitucionais, 
conforme abordagem de Elmir Duclerc e Lucas Vianna Matos (2022, p. 233-258), 
“[...] assim, se queremos que o acordo de não persecução penal seja efetivamente um 
instrumento de redução racional da intervenção penal, é preciso que a contrapartida não 
seja a abdicação de garantias processuais penais fundamentais que dão substância ao 
sistema acusatório de processo penal e à própria ideia de devido processo legal”. 

Ainda, “Embora devidamente acompanhado, as reais consequências jurídicas 
são perceptíveis no momento da confissão, em que o acusado declara culpa, ferindo o 
princípio constitucional da presunção da inocência, antecipando a culpa ao período pré-
processual, desconsiderando a sua averiguação mediante o devido processo legal, com a 
sentença transitada em julgado”. (SILVA, 2020, p. 93)

Consequentemente, o direito ao silêncio está previsto no art. 5º, inc. LXII da CF, 
sendo uma cláusula pétrea, conforme tratado por Eugênio Pacelli (2021): 

No Brasil, com a Constituição de 1988 (art. 5º, LXIII) e com o art. 
8º, 1, do Pacto de San José da Costa Rica (Decreto nº 678/92), há 
regra expressa assegurando ao preso e ao acusado, em todas as fases 
do processo, o direito a permanecer calado. [...] O direito ao silêncio 
tem em mira não um suposto direito à mentira, como ainda se nota 
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em algumas doutrinas, mas à proteção contra as hostilidades e as 
intimidações historicamente desfechadas contra os réus pelo Estado em 
atos de natureza inquisitiva. (p. 312)

O direito ao silêncio é uma das maiores garantias constitucionais do acusado, 
limitando a atuação do Estado, para que não ocorra mais excessos, com a exigência 
de uma confissão formal e circunstanciada, passa a impressão de que o Estado quer 
conceder um benefício ao agente, mas quer garantir uma “carta na manga” para eventuais 
descumprimentos do acordo, sendo utilizada a própria confissão, como meio de prova 
ou base fundamentadora da denúncia.

Vale frisar que com a utilização da confissão na exordial acusatória, há também a 
violação da presunção de inocência, conforme explicado anteriormente. No tocante ao 
campo da efetividade do acordo, é um bom instituto para a atual situação do Brasil, com 
alta demanda de processos nas Vara Criminais e com a demora excessiva para realização 
de julgamento, no entanto, esse benefício se mostra eficiente para atender os objetivos do 
Estado, que seria em “resolver” o maior número de demandas possíveis, a fim de passar 
uma imagem para a sociedade de eficiência de governo e segurança jurídica.

Para os acusados que não possuem condição financeira para arcar com um bom 
advogado, se torna uma desvantagem, pois, o advogado realizaria uma análise do caso, 
a fim de verificar se para aquela situação em específico, seria viável a celebração de um 
acordo. É obvio que há possibilidades de ser realizado um ótimo acordo, sendo utilizado 
a Defensoria Pública, no entanto, devido ao número excessivo de casos, resulta em uma 
análise menos precisa e minuciosa, podendo gerar alguns prejuízos posteriormente.

Acontece que o ponto crucial desse pensamento é para os casos que inexiste 
materialidade suficiente para propor a denúncia e o MP utiliza o acordo como uma 
forma de adquirir confissão formal e, por falta de instrução, o agente firma o acordo. 
Caso houver o descumprimento, o Agente Ministerial poderá utilizar essa confissão para 
instruir a peça acusatória, que incialmente não seria possível ser proposta, devido à falta 
de elementos suficientes para comprovar a prática delitiva.

Com isso, percebe-se que estão sendo criados meios para garantir a punição do 
agente, seja com o acordo, que irá ocorrer fora do sistema penitenciário de maneira mais 
simplória ou através da ação penal, com os elementos suficientes da autoria do crime, o 
que aumenta a possibilidade de condenação do agente.

6. CONCLUSÃO

A partir da análise sistemática realizada sobre o tema, pode-se entender que o acordo 
de não persecução penal é um instituto que possui como objetivo o desencarceramento, a 
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diminuição dos processos judiciais e dos gastos do funcionalismo público com inúmeras 
demandas tramitando, sendo utilizado como uma política criminal de negociação da 
punibilidade. No entanto, ficou evidente que possui inúmeras incongruências e brechas 
deixadas pelo legislador, buscando beneficiar de alguma forma, uma classe social especifica 
e punir as pessoas com baixa condição financeira e com uma mínima possibilidade de 
receber uma instrução jurídica de boa qualidade.

No âmbito da aplicabilidade fez-se necessário uma abordagem dos reflexos negativos 
que está gerando a aplicação do acordo, como uma dupla garantia de punibilidade estatal, 
sendo a primeira com a celebração do acordo, obtendo assim, a confissão formal e a 
segunda, para os casos de descumprimento, gerando um dever ao membro do Ministério 
Público de propor a denúncia em face do investigado, aumentando a possibilidade de 
condenação, devido as provas angariadas em fase extrajudicial e sem o devido processo 
legal, que apenas acontece no decorrer da ação penal.

Outrossim, temos o campo da efetividade, sendo um instituto benéfico ao 
investigado que cumprir integralmente, resultando no arquivamento do Inquérito Policial 
e nenhum registro na folha de antecedentes criminais.  Já para o Estado, diminui as 
demandas judiciais criminais, os gastos com o andamento do processo-crime e garantindo 
uma resposta célere a sociedade, passando uma impressão de que a “justiça está sendo 
feita” e consequentemente, gerando um sentimento de segurança para a população.

No mundo prático do direito, o ANPP está cumprindo os objetivos estatais, 
sendo celebrado inúmeros acordos fazendo com que ocorra a diminuição das demandas 
processuais penais e na atual situação populacional carcerária do Brasil, é algo 
extremamente necessário. Com o aumento considerável, dia após dia, das demandas 
penais, é necessário o investimento em políticas públicas, buscando sempre melhorar 
a condição de vida da população brasileira, para que a criminalidade não seja a única 
alternativa para uma vida “melhor”.

Afinal, como já dito por Cezar Roberto Bitercourt, o sistema carcerário brasileiro 
está em crise, gerando reflexos materiais (saúde física dos internos), psicológicos e 
sociais, com isso, temos danos irreversíveis, maiores do que a própria prática delitiva 
havia gerado.

Conclui-se que, com a aplicação do acordo e futuramente, com os entendimentos 
dos Tribunais Superiores sobre o assunto, será realizado uma análise sucinta e humanística 
das situações expostas neste trabalho, sendo moldado pouco a pouco a sua aplicabilidade 
e consequentemente, espera-se que não se torne mais um meio coercitivo do Estado, 
contra a população que clama por proteção. 
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RESUMO
O presente trabalho tem como objeto a 

análise do parágrafo único do artigo 316 do Códi-
go de Processo Penal que trata sobre a obrigação 
do juízo revisar a cada 90 dias, a necessidade ou 
não, da manutenção da prisão cautelar imposta ao 
réu, sob pena de tornar a prisão ilegal, caso não 
seja considerado o artigo mandamental. Ocor-
re que em análise na jurisprudência e doutrina, 
mediante o dispositivo supracitado percebeu-se 
divergências quanto ao que impõe o dispositivo 
legal. Embora sem respostas definitivas, apresenta 
uma reflexão razoável sobre o tema à medida que 
buscou considerar como fundamento e norte do 
estudo o princípio constitucional do devido pro-
cesso legal. No Brasil há nítida tentativa de pro-
mover uma justiça mais democrática, no sentido 
de ser menos intolerante com os mais vulneráveis; 
todavia, há um sistema perpetuado na gênese pe-
nal que parece dificultar que uma nova legislação 
consiga encontrar aplicabilidade nos tribunais 
brasileiros. Nesse sentido, o referido artigo e seu 
parágrafo revela ter sido promulgado com a in-
tenção de evitar injustiças com os presos preven-
tivos sem justa causa. Porém, lamentavelmente, se 
vê o novel dispositivo processual penal ser modi-
ficado a partir da interpretação dada pelas cortes 
superiores. 

Palavras-chave: prisão preventiva, ativis-
mo judicial, processo penal.

ABSTRACT
The following work highlights the sole paragraph 

of  art. 316 of  the Code of  Criminal Procedure, which 
deals with the obligation of  the judgment to review every 
90 days the need, or lack thereof, of  the maintenance 
of  the injunctive prison imposed on the defendant, 
under penalty of  making the prison illegal, if  the 
fundamental article is not considered. In the analysis 
of  jurisprudence and doctrine, through the above-
mentioned provision, differences were found regarding 
what the legal provision imposes. The article did not 
want to bring answers to the legal decision evidenced, but 
wanted to present reasonable reflection on the subject, 
as it sought to consider as the foundation and aims of  
the study the constitutional principle of  due process. 
In Brazil there is a clear attempt to promote a more 
democratic justice, in order to be less intolerant to the 
most vulnerable; however, there is a system perpetuated 
in the criminal genesis that seems to make it difficult for 
new legislation to find applicability in Brazilian courts. 
In this sense, this article and its paragraph reveal to 
have been promulgated with the intent of  avoiding 
injustices with preventive prisons without just cause. 
Unfortunately, however, the novel criminal procedural 
provision is modified from the interpretation given by 
the higher courts.  

Keywords: pre-trial detention, judicial 
activism, criminal procedure.
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1. INTRODUÇÃO

Em tempos de globalização, alta tecnologia, franco crescimento na agropecuária, 
e outras diversas evoluções, a legislação penal brasileira tenta corresponder ao atual 
desenvolvimento, à medida que busca atualizar seus dispositivos legais, a fim garantir 
justiça social a todos os cidadãos, no sentido de que seja assegurado a todos os processados, 
em especial aos que se encontrem em prisão preventiva, o princípio constitucional da 
presunção de inocência. Sabe-se, em contrapartida, no que tange a realidade carcerária, 
os presídios estão superlotados, e por isso, sem quase nenhuma condição de configurar-
se como espaço para ressocialização do apenado e nem mesmo para que cumpra sua pena 
de forma a não perder sua dignidade humana, assegurada na Carta Magna. O legislador 
sensível às mazelas sociais precisa estar atento aos fatos ao seu redor, e por isso quando 
cria ou altera a legislação, a priori tem como propósito apresentar soluções adequadas 
aos problemas que emergem na sociedade. Parece ser este o sentido original, quando o 
Congresso Nacional aprovou a lei 13.964/19, também conhecida como lei anticrime, 
nela percebe-se a busca da garantia do devido processo legal por parte de todos os 
sujeitos do processo, em relevo o acusado. 

Contudo, ressalvada devida vênia, o ativismo judicial parece ter se estabelecido 
permanentemente nos Tribunais, no que se refere a algumas interpretações que 
desencadeiam em decisões que vão de encontro ao texto legal. 

Perante o atual cenário, o presente artigo científico pretendeu apontar 
incongruências no tocante às decisões obtidas por parte do Poder Judiciário, a partir 
da interpretação dada ao texto da lei. Ademais, a discussão teórica terá o objetivo de 
encaminhar reflexão jurídica sobre alguns pontos periféricos do tema que certamente 
influenciam na compreensão acerca da gravidade que representa a toda sociedade ter que 
conviver sob o jugo de um judiciário ativista que amolda o texto legal de acordo com 
entendimento próprio. 

O que se entende por ativismo judicial? Quais os requisitos legais positivos e 
negativos para imputar ao acusado a prisão preventiva? O que significa dizer motivada 
decisão? Como  entender  a presunção  de inocência  frente a  realidade  imposta pelos 
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tribunais superiores? Qual a pretensão do legislador ao limitar o juízo à revisão da 
prisão passados exatos 90 dias, sob pena de a prisão passar a ser ilegal? Estas, entre outras, 
revelam-se ser as inquietações que foram trazidas ao artigo com a intenção de promover 
discussão sobre a necessidade de garantir submissão irrestrita à lei. Basta qualquer 
pessoa se colocar no lugar de um preso preventivo, uma vez que a ele não foi lhe dada 
ainda a oportunidade da ampla defesa e do exercício do contraditório; por isso, salvo o 
regramento dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ao preso preventivo não 
é justo impor medida tão severa, pelo simples fato de não ter sido condenado.  

Desde já, impõe-se destacar duas crenças que precisam ser superadas, nas palavras 
do Ministro Luís Roberto Barroso; trata-se de que o garantismo significa que ninguém 
nunca será preso, não importa o que tenho feito; e a de que o devido processo legal é o que 
nunca termina. (CRUZ, 2020, p. 362). Aliás deste último decorrem outros importantes 
princípios processuais (MELLO, 2013, p. 389), fala-se em princípio do contraditório e o 
da ampla defesa, ambos consagrados em sede constitucional. 

2. DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

A fim de garantir ampla compreensão sobre o objeto deste trabalho, insta conhecer 
o que preceitua o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, acerca da regra de 
tratamento, de julgamento e de carga probatória: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória;

Trata-se de garantia prevista na Constituição Federal, sobre o qual incide ampla 
consolidação no entendimento de que está para garantir direitos que servem a moderar 
o poder estatal frente a algum processo penal que o indivíduo possa ter de responder. 
Sobre sua importância basta observar a história: 

O princípio da presunção de inocência tem seu marco no início do 
século XVIII, em pleno iluminismo, quando na Europa Continental, 
surgiu a necessidade de se insurgir contra o sistema processual penal 
inquisitório, de base romano-germânica, que vigia desde o século XII. 
Nesse período e sistema o acusado era desprovido de toda e qualquer 
garantia. Surgia a necessidade de se proteger o cidadão do arbítrio do 
Estado que, a qualquer preço, queria sua condenação, presumindo-o, 
como regra, culpado. (RANGEL, 2008, apud, SILVA, 2020, p. 336).
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 Antes ainda da garantia constitucional, o artigo 9º, da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, do ano de 1789, consagrou o princípio da presunção de inocência, 
ao dispor: “Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se se 
julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda de sua pessoa deverá 
ser severamente reprimido pela lei”. Nas palavras de Aury Lopes Junior em sua obra 
Introdução crítica ao processo penal, a partir da análise constitucional do artigo 9º da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a presunção de inocência é uma 
regra diretamente referida ao juízo do fato que a sentença penal faz. É sua incidência no 
âmbito probatório, vinculando à exigência de que a prova completa da culpabilidade do 
fato é uma carga da acusação, impondo-se a absolvição do imputado se a culpabilidade 
não ficar suficientemente demonstrada. (LOPES JUNIOR, 2010, p. 176). Sobre a 
modalidade de prisão em relevo, há que se considerá-la como um termômetro sobre 
como determinado sistema se relaciona com a presunção de inocência. O processualista 
Guilherme Madeira, afirma que quanto mais larga for a admissão da prisão preventiva, 
menor será o compromisso com a presunção de inocência. (MADEIRA, 2020, p. 935). 
A prisão preventiva, quando usada excessivamente e indevidamente perde seu caráter 
cautelar e vira verdadeira forma de antecipação de tutela, o que, mostra-se controversa 
com a garantia constitucional da presunção de inocência até sentença transitada em 
julgado. 

Segundo Romeu Pires de Campos Barros (1982), é de se considerar que a presunção 
de inocência não fora estabelecida com o objetivo de proscrever as medidas coercitivas, 
mas com o escopo de estabelecer uma base que evitasse toda coerção não necessária e 
todo rigor físico ou moral, capaz de constranger uma pessoa ainda não declarada culpada. 
Na mesma esteira pode-se compreender o princípio do devido processo legal, sendo 
aquele decorrente deste, que se apresenta como dispositivo constitucional limitador, à 
medida que a pena só poderá se consolidar após o processo. O poder penal do Estado 
inexiste sem o estrito cumprimento do processo devido aos cidadãos (SILVA, 2020, p. 
315). Cumpre destacar ainda, que o referido princípio evidencia flagrante desrespeito 
a necessária razoabilidade e proporcionalidade que devem estar presentes durante o 
processo. Fala-se nas prisões provisórias em casos de furto simples. Destaca o doutrinador, 
“como a pena privativa de liberdade em concreto nesses casos será substituída por uma 
pena restritiva de direitos, tem-se como desarrazoada e desproporcional a manutenção 
da prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva, pois tais medidas são mais 
gravosas do que a própria pena cominada ao final do processo. (SILVA, 2020, p. 316). 

Ademais, importa destacar o art. 9º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos, item 3 “A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá 
constituir a regra geral”. Dessa forma, impõe parafrasear os doutrinadores da obra 
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Processo Penal Brasileiro, quando dizem, que o primeiro pressuposto a autorizar 
qualquer prisão cautelar é, precipuamente, a sua consonância com os princípios 
constitucionais e tratados internacionais, os quais consagram o estado de inocência e 
encontram guarida na visão legalista do processo penal. (BRITO, FABRETTI, LIMA, 
2015, p. 254).

Dessa maneira, não há que se afirmar que a prisão preventiva seja um mal, ou 
mesmo que ofereça agressão ao princípio da presunção de inocência. A cautelaridade 
própria do sistema acaba por indicar a necessidade da prisão preventiva e a sua utilidade 
em diversas situações verdadeiramente cautelares. De acordo com a doutrina, a questão 
estará na forma de sua utilização e nos argumentos utilizados pelo Poder Judiciário para 
justificar a prisão preventiva. Aí está o cerne da questão. A depender da argumentação 
utilizada, teremos uma medida que poderá se mostrar com maior ou menor legitimidade, 
que poderá ser ou não violadora da presunção de inocência (MADEIRA, 2020, p.935).

3. DA PRISÃO PREVENTIVA - UMA INJUSTIÇA NECESSÁRIA 

Nas palavras de Alberto Binder: “não existe uma prisão preventiva boa: trata-se 
sempre de uma renúncia feita por motivos práticos e devido à falta de outros meios 
capazes de assegurar as finalidades do processo” (BINDER, 2003 apud GHIRINGHELLI, 
CARVALHO, 2006, p. 55). Sendo assim, há se considerar, desde já, a medida cautelar 
em tela, nas palavras de Bento Faria, verdadeira injustiça necessária do Estado contra o 
indivíduo, destinada apenas a casos excepcionais, frente à qual o ordenamento jurídico, 
em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, deve possibilitar as 
mais amplas garantias. (CARVALHO, 2006, p. 55). Trata-se de medida drástica, que nas 
palavras de Tourinho Filho (2017, p. 689), deve ser reservada para casos excepcionais. 
Embora seja necessária, não é menor a necessidade de ser ela restringida, limitando-se 
aos casos indispensáveis, pelo mal irreparável que causa àqueles declarados inocentes no 
fim da instrução. 

Sendo a privação da liberdade uma pena, não pode preceder a sentença, senão 
quando o reclamar a necessidade, conforme Beccaria (1973, apud CRUZ, 2020). A prisão 
cautelar desde o século XVIII, já tinha como finalidade salvaguardar a justiça. Sendo que 
esta salvaguarda desde há muito tempo, significa o impedimento da fuga do acusado, 
de que se perca ou danifique as provas, da defesa pública, a fim de impedir que algum 
acusado continue a atacar direito alheio. Dessa forma, tem-se por certo que a prisão 
cautelar somente deveria ser empregada em caso de crimes graves, de forma brevíssima, 
dando a entender ser o encarceramento preventivo uma injustiça necessária. 

Com semelhante compreensão, Siqueira assinalava que a prisão preventiva “era 
medida, imposta pela necessidade, para acautelar ou assegurar a administração da justiça” 
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(SIQUEIRA, 1924, apud CRUZ, 2020). Na mesma esteira Aury Lopes lembra que 
“as medidas cautelares coercitivas são produto da tensão entre dois deveres próprios 
do Estado Democrático de Direito – de um lado, a proteção do conjunto social e a 
manutenção da segurança coletiva dos membros da comunidade frente à desordem 
provocada pelo injusto típico, através de uma eficaz persecução dos delitos, e, de outro 
lado, a garantia e a proteção efetiva das liberdades e direitos fundamentais dos indivíduos 
que a integram (LOPES JUNIOR, 1987, apud CRUZ, 2020). Ao destacar o entendimento 
de André Szesz (2014, p. 49), vale apontar que a prisão preventiva é o mais polêmico 
instituto do processo pena, isso se deve ao fato de se tratar de uma dura intervenção 
estatal que restringe direitos de envergadura constitucional sem ampara de um discurso 
de verdade. Os conflitos dessa medida mais apontados pelos juristas são em relação aos 
direitos de liberdade, à presunção de inocência, aos direitos ao contraditório e à exigência 
de motivação das decisões judiciais.

Cumpre ressaltar o alerta feito por Rogério Schiett Cruz (2020, p. 29) quando 
adverte a todos os profissionais do Direito, especificamente aqueles que representam o 
Estado na persecução penal, que estejam cientes dos males que qualquer encarceramento, 
em especial o provisório, produz no sujeito passivo da medida; o jurista continua 
destacando a lei 12.403/11, que indubitavelmente veio para afastar o protagonismo da 
prisão preventiva no sistema das cautelaridades pessoais do processo penal. 

A prisão preventiva tem como característica principal sua transitoriedade. Significa 
entender que não tem o escopo de sancionar o infrator, dado não exigir para a sua 
aplicabilidade a comprovação de que o indivíduo tenha participado ou contribuído para 
o ilícito. Está-se no terreno dos indícios, isto é, para a decretação da referida cautelar 
o juiz observará se existem indícios suficientes, distanciando-se abissalmente daqueles 
requisitos necessários para a prisão pena. Sobre ela Renato Brasileiro conceitua, como 
sendo “espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, 
mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do 
querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal 
, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os 
motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas 
ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (LIMA, 2017, 
p. 872).

Importa concordar que, se não se está no campo da sanção ao apenado, mas tão 
somente sob a égide dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, 
não há razão para que se confunda os motivos fundamentados que devem justificar 
manutenção ou relaxamento da decisão do juízo. Fala-se aqui no estatuído no parágrafo 
Único do artigo 316, do mesmo diploma legal, inovação trazida pela lei 13.964, mais 
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conhecida como Projeto Anticrime. 

4. SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO 
PREVENTIVA
  

Cumpre trazer ao estudo discussão sobre o cabimento da prisão preventiva, onde 
inequivocamente sempre irá gravitar em torno de três artigos do Código de Processo 
Penal:      os arts. 312, 313 e 314, embora não haja uniformidade entre os autores sobre 
como classificar os elementos de cada um dos artigos. 

Porém, antes de apresentá-los, importa trazer a opinião do Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça Rogério Schiett Cruz, ao referir-se sobre o art. 312 e seus parágrafos, 
que diz o seguinte: 

Infeliz redação, que, ao invés de aperfeiçoar o texto do caput do art. 312 
do CPP, que fala de ‘ordem pública e da ordem econômica’ (conceitos 
vagos) e de ‘conveniência’ da instrução criminal (como se a prisão de 
alguém pudesse ser decretada por mera conveniência, e não poder 
estrita necessidade), acrescenta-lhe ingredientes que só trazem confusão 
ao intérprete e aplicador da lei processual penal. (CRUZ, 2020, p. 344).

A respeito da confusão gerada a partir do dispositivo, segundo o magistrado, recai 
sobre o uso da expressão ‘existência de perigo geral pelo estado de liberdade do acusado’, 
o que parece denotar o ‘periculum libertatis’, sem o qual nenhuma medida cautelar pode 
ser deferida, sendo despiciendo o acréscimo feito. Não obstante, logo a seguir no §2º 
fala não mais da ‘existência’ de perigo, mas de ‘receio’ de perigo. Dessa forma, resta 
perguntar, é preciso indicar a existência do perigo ou basta o receio de sua ocorrência? 

Em que pese as ponderações apontadas, sabe-se que houve uma clara evolução nos 
dispositivos da lei processual, em se tratando do referido art. 312 do CPP, se considerá-
lo desde a lei 5.349 de 1967 até a lei 12.403 de 2011, salta aos olhos o melhoramento 
da redação do artigo. Nas palavras de Guilherme Madeira Dezem: “No início tinha-se 
verdadeira hipótese de prisão preventiva obrigatória sempre que a pena cominada fosse 
maior ou igual a 10 anos. Hoje não se aceita a ideia da prisão preventiva automática, 
nem no âmbito doutrinário, nem no âmbito jurisprudencial e, muito menos, no âmbito 
legislativo”. (DEZEM, 2020, p. 936)

Sendo assim, é clara a importância, para que se tenha compreensão mais acertada 
acerca do cabimento da prisão preventiva, de verificar os dispositivos a seguir:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 
ordem pública, da  ordem  econômica,  por conveniência  da  instrução 
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criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 
da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado 
pelo estado de liberdade do imputado
§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de 
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de 
outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).     
§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e 
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos 
ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a 
decretação da prisão preventiva
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida 
sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer 
elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado 
imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese 
recomendar a manutenção da medida.
§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade 
de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata 
de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. 
Art. 314.  A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz 
verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato 
nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Não obstante haver diversos entendimentos doutrinários sobre as classificações 
dos artigos em destaque, por decisão deliberada será adotado o entendimento de 
Guilherme Madeira Dezem, a fim de explicitar um dos modos para definir os requisitos 
da prisão preventiva, por meio das classificações feitas a partir dos artigos mencionados. 

a. Pressupostos positivos – art. 312, parte final – indícios suficientes de autoria e 
prova da existência do crime;

b. Pressupostos negativos – art. 314 – a prisão preventiva em nenhum caso será 
decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente 
praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 
23 do Dec. Lei 2.848, de 07.12.1940 – Código Penal; 

c. Fundamentos da prisão preventiva – art. 312 – garantia da ordem pública, 
garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para 
assegurar a aplicação da lei penal;
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a. Condições de admissibilidade da prisão preventiva – art. 313 – I. nos crimes 
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro 
anos; II. Se tiver condenado por outro crime dolosos, em sentença transitada 
em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto 
lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III. Se o crime envolver 
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, 
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência. 

Segundo o jurista (DEZEM, 2000, p. 941), para que seja decretada a prisão 
preventiva haverá necessidade de combinação dos requisitos acima da seguinte forma: 
a) pressupostos positivos – ambos devem se fazer presentes; b) pressuposto negativo – 
não pode estar presente sob pena de ficar obstada a possibilidade de decretar a prisão 
preventiva; c) fundamentos da prisão preventiva – deve haver a presença ao menos de um 
dos fundamentos da prisão preventiva; e d) condições de admissibilidade – deve haver a 
presença de ao menos uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva. 

5. SOBRE A ALTERAÇÃO ADVINDA COM A NOVA LEI - ARTIGO 316 E 
SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP

Sem prescindir das diversas alterações substanciais ocorridas no Código Penal e no 
Código de Processo Penal com o advento da lei 13.964/19, em sentido estrito, não serão 
trazidas à discussão todas as mudanças reverberadas da nova lei, mas tão somente aquela 
ensejada com a previsão nonagesimal, para revisão da prisão cautelar, por parte do órgão 
emissor de decisão. 

Não há que se pretender não ter havido antes da lei em referência, iniciativas 
que serviram como ensaios norteadores que convergiram ao novo dispositivo legal. O 
Conselho Nacional de Justiça na resolução 66/2009, determinou que, estando o réu 
preso provisoriamente há mais de três meses, com o processo ou inquéritos parados, 
cumpre ao juiz (ou ao relator tratando-se de recursos), investigar as razões da demora, 
indicando, ainda, as providências adotadas, a serem posteriormente, comunicadas à 
Corregedoria Geral de Justiça ou à Presidência do Tribunal (no caso do relator). Rogério 
Sanches Cunha (2020, p. 258), cintando outros juristas, lembra que, sendo o juiz obrigado 
a declinar os motivos da demora sempre que concluir a instrução fora do prazo, com 
maior razão deverá fundamentar a necessidade da prisão cautelar, se o arco do tempo 
processual, previsto para um determinado procedimento estiver consumido. Sendo assim, 
resta compreender que a lei 13.964/19, ao alterar o artigo 316 do CPP, seguiu o espírito 
da referida Resolução. Nada mais diz que o  órgão emissor  da  decisão deverá revisar a 
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necessidade de sua manutenção a cada noventa dias, mediantes decisão fundamentada, 
sob pena de tornar a prisão ilegal. 

O escopo no parágrafo único do artigo 316 do CPP, tem-se o princípio corolário 
da Constituição Federal, sob o qual deve-se manter todo o ordenamento legal que 
visa instruir o processo penal no país. O artigo 5º, inciso LVII prevê que “ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.”. 
É a partir deste ponto que advém a divergência entre parte dos doutrinadores da área 
processual penal, sendo que as divergências ficaram nítidas em relação a algumas recentes 
decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 

Sem pretender solucionar a celeuma aspira-se deliberar sobre o tema delicado 
unicamente com a intenção de aprofundar na discussão acerca dos riscos que se levantam, 
caso admita-se a mudança radical do sentido daquilo que se prevê com a vigência da nova 
lei penal. O artigo 316, do CPP, traz a seguinte redação 

O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão 
preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a 
falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, 
se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo Único. Decretada 
a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a 
necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante 
decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 

Em decisões tomadas recentemente vê-se uma interpretação alargada sobre 
o dispositivo processual penal em tela, a ponto de parecer modificar o que nele está 
previsto. Vale trazer aqui julgado do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra 
Laurita Vaz: 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ART. 316, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A 
NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. 
TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE 
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS 
TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO 
REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de 
se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de 
Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a 
prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao “órgão emissor 
da decisão” - em referência expressa à decisão que decreta a prisão 
preventiva - o dever de reavaliá-la.
HABEAS CORPUS Nº 589.544 - SC (2020/0144047-4)
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Acerca da decisão da ministra, ressalvando as devidas vênias, o jurista Aury 
Lopes Junior discorda absolutamente, pois afirma não poder concordar presumir que o 
tempo de prisão cautelar possa ser diferente quando se está em apelação em Tribunal. 
Segundo o penalista, não se pode abstrair do dispositivo legal a compreensão de que se 
fala apenas em obrigatoriedade de revisão de pena preventiva somente quando o réu 
ainda não foi julgado por juízo de primeira instância. Para o mesmo, pretender tornar 
a previsão revisional nonagesimal flexível é o mesmo que esvaziar toda finalidade de 
quando produzida, a saber, ampliar as garantias constitucionais em favor do acusado. 
Há muitas críticas com relação a falta de previsão na nova lei, em relação a quem deve 
revisar a manutenção da prisão quando o processo já estiver nos tribunais em apelação. 
O excesso de prazo já existia e podia ser verificado por qualquer pessoa que se ativesse 
aos fatos. O legislador, quis suprir essa lacuna ao estatuir prazo para o juízo fundamentar 
a manutenção da prisão ou relaxá-la, contudo não foi claro nos casos de o processo já 
estar em tribunais superiores. Há que se notar a imperiosa revisão, de acordo com alguns 
juristas, se pelo Tribunal ou pelo juízo de primeira instância, importa é que seja garantido 
que o tempo de prisão cautelar seja revista por exigência expressa na lei. 

Sobre esta controvérsia Guilherme Madeira ensina que o problema está no fato de 
o legislador ter utilizado a expressão “o órgão emissor da decisão”. Para tanto propõe a 
seguinte reflexão: 

A. imagine que o juiz negue a prisão preventiva e o MP recorra. Imagine 
o que o Tribunal de Justiça decrete a prisão preventiva. Neste caso ele 
é o emissor da decisão. Ora, quem vai fazer a reavaliação da decisão? O 
juiz da causa ou o Relator que decretou a prisão preventiva? 
B. agora imaginemos o inverso – o juiz decretou a prisão preventiva 
e condena o réu. Enquanto não for julgada a apelação a quem cabe a 
reavaliação da medida? (DEZEM, 2020, p. 947)

Sem pretender dar a solução, o jurista aponta sua impressão sobre a problemática 
concordando que a questão se liga à competência funcional. Ainda que o Tribunal tenha 
decretado a prisão preventiva, enquanto os autos estiverem com o juiz caberá a ele a 
reavaliação da medida até mesmo sob pena de supressão de instância e de violação do 
Duplo Grau de Jurisdição. No mesmo sentido, aplica-se o entendimento quando, após 
proferida a sentença, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional e por isso cabe ao relator 
do caso no Tribunal reavaliar a medida, não podendo mais o juiz praticar ato no processo.

Importa ainda mencionar querela acerca de quando deve-se valer o prazo de 
noventa dias? Alguns dizem ser a partir do momento em que a prisão preventiva foi 
decretada. A segunda posição entende que o termo inicial incide com a vigência da lei. 
Ao considerar os termos do artigo 2º do CPP “A lei processual penal aplicar-se-á desde 
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logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.” Com 
isso, resta demonstrado que a lei não pode retroagir, e por isso, o prazo inicial de noventa 
dias somente pode se iniciar, nos casos em que a prisão já havia sido decretada antes da 
vigência da lei, a partir do momento em que entrar em vigor. 

Desde que foi publicada a nova lei, sobre o parágrafo único do artigo em apreço, 
diz-se não se tratar de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação de decisão judicial; 
na mesma linha interpretativa fala-se sobre a necessidade de fundamentar a sentença 
periodicamente. Não é absolutamente nova decisão que decreta a prisão preventiva, mas 
tão somente decisão que avalia a necessidade de manutenção da medida cautelar em 
destaque. Dessa forma, fica evidente a discordância sobre o que foi promulgado pelo 
Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. 

Expostas as interpretações por parte dos tribunais que têm se distanciado do que o 
legislador explicitamente pretendeu ao elaborar o dispositivo legal, inevitavelmente tende-
se a conclusão de que a sociedade brasileira tem se tornado testemunha da prática de um 
claro ativismo judicial. Sobre isto diz-se ocorrer, quando há ação do poder judiciário que 
extrapole o que lhe é designado pela Carta Magna. No estado de direito democrático, 
foi delegado ao legislador instituir as leis e ao poder judiciário fazer com que as mesmas 
sejam cumpridas, sempre tomando a Constituição Federal como fundamento para todas 
aquelas. No entanto, quando o magistrado vai além do que lhe é delegado, flagrantemente 
pode-se intuir haver um excesso de poder que ameaça a segurança de todos os cidadãos, 
bem como o Estado de Direito. Flávio Martins, conhecido constitucionalista, em seu 
podcast O Detrator, veiculado em âmbito nacional nos diversos streaming1, define o 
ativismo judicial como sendo o excesso de protagonismo do poder judiciário, a ponto de 
invadir a competência de outros poderes, determinando por exemplo, qual o horário de 
funcionamento do comércio ou qual percentual de ocupação de certos estabelecimentos. 

Não se pode esquecer que a prisão preventiva é a última das espécies de prisões 
cautelares a que o juiz deve adotar. Pois trata-se de prender alguém que não teve as 
condições de exercer a ampla defesa e o contraditório, isto é, não houve o devido 
processo legal, e por isso, goza da presunção de inocência, não sendo legal a prisão 
preventiva, quando não observados requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código 
de Processo Penal. Consoante, estatui doutrina a seguir: 

Sob pena de implicar constrangimento ilegal, além da observância  
aos pressupostos  que  a  justificam  (art. 312)  e  às  hipóteses  de  sua 

3 É uma forma de distribuição digital, em oposição à descarga de dados. A difusão de dados, geralmente em uma rede 
através de pacatos, é frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia através da Internet. Nesta forma, as 
informações não são armazenadas pelo usuário em seu próprio computador.      (pt.m.wikipedia.org)

3
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admissão (art. 313), a decretação da custódia no caso concreto exige a 
constatação, pelo juiz, da impossibilidade de sua substituição por outra 
medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no art. 319 do 
CPP (art. 282, § 6.o, introduzido pela Lei 12.403/2011). Do contrário, 
independentemente da gravidade ou repugnância causada pelo delito, a 
prisão preventiva deverá ser reputada ilegal, pois utilizada pelo Poder 
Público como instrumento de punição antecipada e não como forma 
de prisão processual, consubstanciando clara violação ao princípio da 
presunção de inocência. (AVENA, 2017, p. 664).

Como já tratado anteriormente, a lei 13.964 ao visar o aperfeiçoamento da 
legislação penal e processual penal mostra vir na esteira daquilo já pretendido pelo 
Conselho Nacional de Justiça na Resolução 66/2009, onde determina que, estando o 
réu preso provisoriamente há mais de três meses, com o processo ou inquéritos parados, 
cumpre ao juiz (ou ao relator tratando-se de recurso), investigar as razões da demora, 
indicando, ainda, as providências adotadas, a serem, posteriormente, comunicadas à 
Corregedoria Geral de Justiça ou à Presidência do Tribunal (no caso do relator). Não é 
despiciendo trazer à baila que a Resolução em tela está dentro de um contexto, em que é 
pacífico o entendimento de que o encarceramento, em especial o provisório, produz no 
sujeito passivo da medida diversos males, por isso antes mesmo da edição da chamada 
lei anticrime em 2019, foi publicada a lei 12.403/11, que na opinião de Rogério Schietti 
Cruz (2020, p. 29), veio afastar o protagonismo da prisão preventiva das cautelaridades 
pessoais do processo penal. 

Voltando o destaque às decisões recentes em torno do inovador, porém confuso 
parágrafo único do art. 316 do CPP, tem-se a suspensão da medida liminar proferida 
nos autos do Habeas Corpus 191.836/SP, onde por maioria acachapante determinou 
imediata prisão do paciente com a suspensão de liminar concedida por ministro do 
mesmo Egrégio Tribunal. (SL 1395 MC Ref/SP, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 
15.10.2020).

O mencionado HC, teve repercussão nacional, vez que tratava de pedido de alvará 
de soltura de traficante conhecido, André do Rap, um dos líderes da facção criminosa 
Primeiro Comando da Capital (PCC). O criminoso possui grande influência no meio do 
crime organizado, fato este corroborado pelas autoridades que o consideravam responsável 
pelo envio de grandes quantidades de drogas a outros países. Ele estava preso desde 
setembro de 2019 e já era condenado em segunda instância por tráfico internacional de 
drogas. As penas, se somadas, resultam em mais de 25 anos de prisão. Contudo, já estava 
preso preventivamente há quase um ano e não teve revista sua condição prisional pelo 
juízo, fato que não constitui exceção, mas infelizmente é recorrente durante os processos 
criminais. Dessa maneira, assim decidiu o min. Marco Aurélio: 
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O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe 
sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de 
prorrogação, mediante ato fundamentado. 
Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que levado 
em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica 
afastado constrangimento ilegal. 
O paciente está preso, sem culpa formada, desde 15 de dezembro 
de 2019, tendo sido a custódia mantida, em 25 de junho de 2020, no 
julgamento da apelação. Uma vez não constatado ato posterior sobre 
a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-
se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. (HC 

191.836/SP. rel. min. Marco Aurélio. 02.10.2020).

Sobre a decisão aflorou-se diversas opiniões por parte de juristas, bem como de 
leigos no assunto, onde percebeu-se grande conflito no que diz respeito a nova norma 
favorável ao preso preventivo. De um lado aqueles que veem na decisão do ministro 
Marco Aurélio, garantias absolutamente constitucionais que têm o condão de levar o 
poder judiciário a ser mais célere nas decisões fundamentadas, favorecendo com isso 
a diminuição significativa do número de presos cautelares que poderiam, à medida 
que submetidos aos requisitos do art. 312 do CPP, responderem o processo penal em 
liberdade, visto não terem passado por decisão transitada em julgado. 

De outro lado, há aqueles que não enxergam no dispositivo revisional da prisão 
preventiva uma garantia que contribuirá para o aumento da justiça aos réus; pelo contrário, 
entendem tratar de uma previsão que sobrecarrega os Tribunais, sendo impossível que 
possa tornar a prisão cautelar como ilegal, quando não revisionada pelo juízo no prazo 
nonagesimal.

Este último entendimento parece encontrar guarida na decisão que suspendeu o 
Habeas Corpus 191.836/SP. Fala-se aqui na suspensão liminar do STF, que representou 
ser paradigmática sobre o tema, despertando grandes discussões doutrinárias. Pensa-se 
ser relevante trazer ao trabalho parte da decisão (grifo nosso).

A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de 
Processo Penal (CPP) (1) não implica automática revogação da prisão 
preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a 
legalidade e a atualidade de seus fundamentos. O disposto no art. 316, 
parágrafo único, do CPP insere-se em um sistema a ser interpretado 
harmonicamente, sob pena de se produzirem incongruências deletérias 
à processualística e à efetividade da ordem penal. A exegese que se 
impõe é a que, à luz do caput do artigo, extrai-se a regra de que, para a 
revogação da prisão preventiva, o juiz deve fundamentar a decisão na 
insubsistência dos motivos que determinaram sua decretação, e não no 
mero decurso de prazos processuais. O Supremo Tribunal Federal (STF) 
rechaça  interpretações  que  associam,  automaticamente,  o  excesso 
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de prazo ao constrangimento ilegal da liberdade, tendo em vista: a) o 
critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz 
da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, 
a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas 
periciais a serem produzidas, etc.; e b) o dever de motivação das decisões 
judiciais [Constituição Federal (CF), art. 93, IX] (2), que devem sempre 
se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos 
a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis. À luz desta 
compreensão jurisprudencial, o disposto no art. 316, parágrafo único, 
do CPP não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Ao 
estabelecer que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor 
da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) 
dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar 
a prisão ilegal”, o dispositivo não determina a revogação da prisão 
preventiva, mas a necessidade de fundamentá-la periodicamente. Mais 
ainda: o parágrafo único do art. 316 não fala em prorrogação da prisão 
preventiva, não determina a renovação do título cautelar. Apenas dispõe 
sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção. 
Logo, não se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação 
de decisão judicial. Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão 
a cada 90 dias não produz o efeito automático da soltura, porquanto 
esta, à luz do caput do dispositivo, somente é possível mediante decisão 
fundamentada do órgão julgador, no sentido da ausência dos motivos 
autorizadores da cautela, e não do mero transcorrer do tempo. SL 1395 
MC Ref/SP, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL-
1395)

Não é despiciendo apontar que boa parte dos juristas discordam do posicionamento 
adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vez que a decisão vai 
de encontro àquilo que o dispositivo legal pretendeu. O texto é muito claro e não 
dá condições para que seja modificada a sua compreensão, ou mesmo esvaziado seu 
sentido. Além do mais, há se referir que a inovação processual penal mais favorável ao 
réu reproduz acerto legislativo, vez que o Brasil não se revela isolado frente aos demais 
países democráticos de perfis mais modernos, no tocante ao tratamento que vislumbra 
dar aos réus submetidos ao processo criminal. Urge lembrar que se trata de réus que, 
nessa circunstância, não possui condenação transitada em julgado, e por isso devem ter 
presumida a presunção de inocência, em conformidade com o que dispõe o art. 5º, inciso 
LXV da Constituição Federal. 

A natureza provisória da prisão preventiva deve ser entendida como rebus sic 
stantibus (estando assim as coisas), pois deve estar sempre sujeita a nova verificação de 
seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou motivo que a 
justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese em que 
seja esta última igualmente idônea para alcançar o mesmo objetivo daquela. Quando o 
Supremo Tribunal Federal enseja entendimento contrário ao que o legislador pretendeu, 
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representa estagnação para não apontar retração frente a um processo de evolução que o 
Direito Processual Penal precisa apresentar.

Basta que se olhe para outros Códigos de Processo Penal de outros países. No 
de Portugal, por exemplo, verifica-se no art. 213 que: “Durante a execução da prisão 
preventiva o juiz procede oficiosamente, de três em três meses, ao reexame da subsistência 
dos pressupostos daquela, decidindo se ela é de manter ou deve ser substituída ou 
revogada”. Alemanha e Costa Rica, segundo Cruz (2020, p. 348), passaram a prever 
um ‘procedimento examinatório’, de modo a exigir que o magistrado proceda a uma 
reavaliação periódica da legalidade da prisão cautelar. Na Itália, dispõe o art. 299, a 
exigência de revogação da medida coercitiva ou interditiva; nos arts. 273 e 274, prevê, 
também, a substituição da medida por outra menos gravosa. 

Voltando às mudanças pretendidas com a lei 13.964/19, vale mencionar que, 
reforçando o propósito de que as decisões impositivas de cautelas pessoais sejam 
reexaminadas ex officio pelo juiz da causa, dispõe o novo art. 3º C1,2, em seu §2º, a 
obrigação do juiz da instrução e julgamento novamente analisar a necessidade da 
manutenção das medidas cautelares impostas até o momento. 

Portanto, resta evidente que a reforma acabou por impor ao juiz da instrução e 
julgamento o reexame das cautelas anteriormente impostas pelo juiz das garantias, logo 
após o recebimento da denúncia ou queixa (no prazo máximo de 10 dias), e também a 
cada 90 dias, não sendo equivocado lembrar que permanece a obrigação – já existente 
no CPP antes da reforma – de novamente analisar a prisão ou medida cautelar imposta 
ao réu, quando condenado ou pronunciado, por força, respectivamente, dos artigos 387, 
§1º e 413, §3º, do CPP.

Comentário arrazoado, sobre a lei em questão, vem de Rogério Schietti (2020, p. 
349), que lhe atribui falta de identidade. A impressão do jurista se justifica, à medida que 
se constata que, parte de seus artigos precisaram ter sua eficácia suspensa, por várias 
circunstâncias, entre elas, a própria deficiência do poder judiciário em adaptar seus 
tribunais ao que a nova lei exige. Não obstante, precisa-se considerar o próprio artigo 

4 As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento 
da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias. 
5  Em decisão liminar datada de 15/01/2020, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu 
parcialmente a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para: I – suspender-se a eficácia dos arts. 3º D, 
parágrafo único, e 157, §5º, do Código de Processo Penal, incluídos pela lei n. 13.964/19; II – suspender-se a eficácia dos 
arts. 3º-B, 3º-C, 3ºD, caput, 3º-E e 3ºF do CPP, inseridos pela lei n. 13.964/19, até a efetiva implementação do juiz das 
garantias pelos tribunais, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir desta 
decisão. Em 22 de janeiro de 2020 o Ministro Luiz Fux, na condição de relator, proferiu decisão, ampliando os termos 
da tutela de urgência anterior, nos seguintes termos: “[...] a. Revogo a decisão monocrática constante das ADIs 6.298, 
6.299, 6.300 e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, a1. da implantação do juiz das garantias e seus 
consectários (artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F, do Código de Processo Penal”.  

4 ,5
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316, parágrafo único que atualmente vê-se completamente esvaziado, principalmente 
no que tange à garantia ao réu que flagrantemente o legislador buscou oferecer, 
pressupondo a ilegalidade da prisão de natureza cautelar, quando não respeitados, por 
parte do órgão emissor da decisão, o limite nonagesimal para a revisão da manutenção ou 
cessação da prisão de natureza estritamente processual.  

Não se pode olvidar aqui os dados que o Ministro Luís Roberto Barroso aponta 
no tocante a realidade carcerária no Brasil: 

Temos a quarta maior população carcerária do mundo, atrás apenas do 
EUA, da China e da Rússia. Note-se que além do número superior a 
600 mil presos, existem um déficit de mais de 250 mil vagas no sistema. 
Somente os crimes relacionados às drogas respondem por 28% da 
população carcerária total. (Apud CRUZ, 2020, p. 363)

É certo que se vive o reflexo de décadas de uma legislação opressiva que conduziu a 
uma cultura judicial do encarceramento preventivo, que se viu reforçada pela ineficiência 
penal do sistema penal. Com processos intermináveis, gerando prescrição e impunidade, 
motivava-se juízes criminais a utilizar dissimuladamente a prisão cautelar como medida 
antecipatória da pena. Para tentar alterar esse cenário e restringir substancialmente 
a decretação da prisão preventiva, foi aprovada a lei n. 12.403/2011, sendo que a lei 
13.964/2019 vem com o propósito de enrijecer a legislação penal e tornar mais ágil e 
eficiente a persecução penal. Ademais, em relação aos artigos de natureza processual 
penal, vem representar avanços ou consolidação de direitos e garantias individuais, como 
a instituição da figura do juiz das garantias, a positivação legal da audiência de custódia, 
a exigência de mais qualificada motivação para a decretação de prisões provisórias 
e, por fim, a obrigatoriedade de sua revisão periódica pelo Judiciário, além de outras 
modificações que integram o corpo da nova lei. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante de todas essas informações é importante mencionar, mesmo rapidamente, 
que a maioria dos presos preventivos respondem pelos ilícitos do tráfico e furto (CRUZ, 
2020, p. 361), ilícitos na sua maioria praticados por pobres que não podem contar com 
defesa técnica particular. Sendo que as grandes aflições da sociedade brasileira em relação 
ao sistema punitivo são flagrantemente a corrupção e a violência. Porém, é irrisório 
o número de presos por crimes de colarinho branco, vez que dos 622.202 presos, 
segundo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, de 2014, menos de 1% 
representam condenados  por  crimes  contra a  administração  pública  (CRUZ,  2020,  p. 
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37). Quanto a violência, é igualmente baixa a quantidade de prisões por homicídio, com 
índice de elucidação inferior a 10%. Reforça-se assim, o sentimento de que no Brasil 
prende-se muito e prende-se mal. O sistema penal é seletivo, conforme estudo apontado 
por Marina Quezado (2020, p.37), onde dos 3.249 Habeas Corpus e Recursos de Habeas 
Corpus julgados pelo STJ, de 07/04/1989 até 07/04/2004, vê-se que os crimes de 
maior ocorrência, nas impetrações e recursos para trancamento, foram crimes que não 
costumam ser praticados por pessoas de classe social economicamente inferior. 

Convém ressalvar, dessa maneira, que a temática abordada advinda da nova 
legislação penal se revela como garantidora de direitos constitucionais, bem como 
representa evolução, uma vez que trouxe modificações pontuais ao Código de Processo 
Penal, deixando explícito o objetivo do legislador em garantir um processo penal mais 
justo, não incidindo, portanto, em prisões ilegais e desarrazoadas.

O estudo sobre a prisão preventiva tem sua importância por ser a espécie, entre as 
prisões cautelares, mais empregada pelo Poder Judiciário, em outras palavras, é a medida 
cautelar por excelência. Sendo que a prisão preventiva, diferente da prisão pena, não 
tem a pretensão de ser como aquela ofertada ao condenado, que passou por todo o 
processo e pôde exercer a ampla defesa e o contraditório, restando comprovada sua culpa 
e por isso a incidência de condenação. Em outro entendimento, quando se volta para a 
prisão preventiva quer se primar pela necessidade de sua aplicação em casos realmente 
necessários a que preventivamente se aprisione o réu, fala-se aqui nos requisitos presentes 
no artigo 312 do CPP. Se assim não o for, corre-se o risco de violação a presunção de 
inocência. 

O parágrafo único do artigo 316 do CPP prevê que uma vez decretada a prisão 
preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção 
a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão 
ilegal. Embora o legislador tenha deixado o texto muito claro, as decisões dos tribunais 
superiores não coincidem assim. Significa dizer que o prazo estatuído no texto legal não 
tem sido considerado, sob a justificativa daquela previsão não ser de natureza peremptória. 
Dessa forma, vê-se claro desacerto com a garantia ofertada na lei ao apenado. Abre-se 
assim precedente assustador a todo cidadão que consiga imaginar, caso ele se encontrasse 
nessa situação. 

Portanto, observa-se ainda que se trata de legislação nova que vem na esteira da 
evolução da consciência dos direitos de todo cidadão. Modificar a interpretação do texto, 
a ponto de flexibilizá-lo, representa um perigo a toda a sociedade que preza pelo seu 
estado de direito. Abrir lacunas na lei não deve significar evolução, mas sim retrocesso a 
períodos vergonhosos na história da humanidade, onde o Estado podia punir da maneira 
mais conveniente sem que houvesse segurança jurídica a todos. No mesmo diapasão cabe 



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022.

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

238

trazer aquilo que deve ser opinião convergente aos defensores da dignidade humana, a 
saber: “o cárcere deve existir para custodiar as pessoas, não para puni-las”. (ULPIANO, 
apud, CRUZ, 2020, p. 22).    
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RESUMO:
A emancipação, apresentada no artigo 5º 

do Código Civil Brasileiro, tem como primordial 
função a de adiantar para o menor relativamente 
incapaz, atos civis antes da maioridade legal, aos 
18 anos de idade, sem a necessidade de ser assisti-
do por algum representante legal. A ação judicial 
de alimentos é um procedimento especial, pre-
visto no artigo 1° da Lei nº 5.478/68, mas existe 
também a possibilidade de as partes realizarem 
um acordo extrajudicial. Através do meio judicial, 
o juiz verificará o binômio necessidade/possibili-
dade, e ao final do processo proferir sentença com 
a quantia certa da pensão. Logo após, a sentença 
ou acordo homologado, caso a pensão alimentí-
cia não seja cumprida pelo responsável, poderá 
ocorrer a prisão civil, disposta no artigo 528, do 
Código Civil Brasileiro, através do cumprimento 
de sentença ou processo de execução do acordo. 
A respeito do menor emancipado ser submetido a 
esta coerção da prisão civil por conta das dívidas 
alimentícias, há duas vertentes doutrinárias, uma 
que acredita na possibilidade de se fazer a prisão 
civil do menor emancipado sem ferir a Constitui-

ABSTRACT
Emancipation, presented in article 5 of  the 

Brazilian Civil Code, has the primary function of  
advancing to the relatively incapable minor, civil acts 
before the legal age of  18 (eighteen) years, without 
the need to be assisted by any legal representative. 
Judicial maintenance action is a special procedure, 
provided for in article 1 of  Law LEI Nº 5,478/68, 
but there is also the possibility for the parties to reach 
an extrajudicial agreement, through the judicial 
means the judge will verify the binomial of  necessity/
possibility, it is at the end of  the process pronounce 
sentence with the right amount of  the pension. 
Soon after, the sentence or approved agreement, if  
the alimony is not complied with, the civil arrest 
provided for in article 528 of  the Brazilian Civil 
Code may occur, through compliance with the 
sentence or process of  execution of  the agreement. 
Regarding the emancipated minor being subjected to 
this coercion of  civil prison on account of  alimony 
debts, he sympathizes with a side of  the doctrine 
that believes that there is a possibility of  making 
the emancipated minor civil prison without violating 
the Federal Constitution, Civil Code and the Statute 
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1. INTRODUÇÃO

No ordenamento jurídico brasileiro, há diversas possibilidades de prisão com a 
tipificação no Código Penal Brasileiro, por crimes cometidos por maiores de dezoito anos 
de idade. Contudo, no aspecto civil, havia dois tipos de prisão civil, também previstos 
na Constituição Federal Brasileira, quais sejam: a prisão do depositário infiel e a prisão 
do devedor de alimentos. O Supremo Tribunal Federal, instado a manifestar-se sobre a 
prisão do depositário infiel, através da Súmula Vinculante 254, fixou o entendimento de 
que a prisão civil do depositário infiel é ilícita, logo, só restando a prisão civil do devedor 
de alimentos, tema do presente estudo.

Com isso, o intuito deste artigo científico é analisar se há possibilidade de o menor 
de idade, emancipado legal e responsável por todos os atos da vida civil, ter a prisão civil 
decretada pelo inadimplemento da pensão alimentícia, tendo por contraponto o Estatuto 
da Criança e do Adolescente que prevê somente medidas socioeducativas.

4  Súmula Vinculante 25 STF: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito”.

ção Federal, o Código Civil e o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente. A outra vertente, em conso-
nância com a jurisprudência, coloca que por mais 
que o menor emancipado adquira capacidade de 
gerir seus atos da vida civil, ainda fica acobertado 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual 
defende solidamente a impossibilidade de prisão 
do menor, tanto no caráter penal, quanto no civil.

Palavras-chave: Direito civil, processo ci-
vil, prisão civil, ação de alimentos.

of  Children and Adolescents. However, the current 
understanding, together with the jurisprudence, is 
that even though the emancipated minor acquires 
the capacity to manage his acts of  civil life, he is 
still covered by the Child and Adolescent Statute, 
which solidly defends the impossibility of  arresting 
the minor, both in criminal and civil character.

Keywords: Civil right; Civil Procedure; 
Civil prison; Food action.
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Justifica-se a escolha do tema pela atualidade e importância, uma vez que, com a 
evolução da sociedade, menores de idade estão cada vez mais participando de atos da 
sociedade e assumindo responsabilidades civis e comerciais.

Neste sentido, se menores emancipados decidem criar uma família e desta 
união advém uma prole, recai sobre os genitores o dever de zelar pela vida dos filhos. 
Porém, com a (in)disponibilidade do genitor, em caso de separação, com quem fica tal 
responsabilidade dos alimentos da prole? E se o genitor é empregado público efetivo, 
ou é proprietário comercial, e decide de forma voluntária ser inadimplente em relação à 
pensão alimentícia, pode ocorrer a prisão civil deste?

Assim contextualizado, o presente artigo tem por objeto de análise refletir sobre 
a (im)possibilidade da prisão civil do menor emancipado devedor de alimentos e como 
questão central: é cabível a prisão civil por dívida alimentar do menor emancipado frente 
ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente?

Para o desenvolvimento do tema, o artigo está estruturado de forma a enfrentar 
questões sobre: a emancipação, suas espécies e efeitos na vida civil; a ação de alimentos 
e a prisão civil por dívida alimentar; da inimputabilidade da criança e do adolescente e a 
aplicação de medidas socioeducativas e sobre a (im) possibilidade de o menor emancipado 
se submeter à prisão civil em ação de alimentos.

2. EMANCIPAÇÃO 

Esta primeira seção aborda, em sua primeira parte, a conceituação da emancipação, 
para em seguida apresentar a origem da emancipação e como esta foi acolhida no Direito 
Civil Brasileiro. Assim, serão expostas as hipóteses de emancipação dispostas na legislação 
vigente e seus efeitos. 

A emancipação pode ser conceituada como o ato jurídico que antecipa os efeitos 
da aquisição da maioridade e da consequente capacidade civil plena, para data anterior 
àquela em que o menor atinge a idade de 18 anos, para fins civis. Com a emancipação, 
o menor deixa de ser incapaz e passa a ser capaz. Todavia, ele não deixa de ser menor 
(TARTUCE, 2021).

Gonçalves (2020) destaca a emancipação como a aquisição da capacidade civil 
antes da idade legal, que consiste, desse modo, na antecipação da aquisição da capacidade 
de fato ou de exercício (aptidão para exercer, por si só, os atos da vida civil). Pode 
decorrer de concessão dos pais ou de sentença do juiz, bem como determinação de fatos 
aos quais a lei atribui esse efeito.

A menoridade, à luz do Código Civil, artigo 5º, cessa aos dezoito anos completos, 
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Porém, é possível 
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a antecipação da capacidade plena, em virtude da autorização dos representantes legais 
do menor ou do juiz, ou pela superveniência de fato a que a lei atribui força para tanto 
(GAGLIANO; STOLZE, 2019).

A emancipação, apresentada no Código Civil Brasileiro, tem como primordial 
função adiantar para o menor relativamente incapaz, os atos civis antes da maioridade 
legal, isto é, 18 (dezoito) anos, para que possa realizar sem a necessidade de ser assistido 
por algum representante legal, atos da vida civil, como por exemplo: celebrar contratos, 
dispor ou adquirir bens, viajar para exterior, realizar abertura de conta bancária, ter 
cartões de crédito, entre outros direitos.

Contudo, a emancipação não deve ser entendida como antecipação da maioridade, 
mesmo que o emancipado adquira poderes para celebrar diversos atos da vida civil, pois 
ainda existem inúmeros atos jurídicos que a legislação brasileira exige que o indivíduo 
tenha a idade certa, e não somente a capacidade de emancipado, como por exemplo: 
dirigir veículos que exijam Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fazer uso de bebidas 
alcoólicas, ou entrar em casas noturnas e espetáculos que possuam classificação indicativa 
para maiores de 18 (dezoito) anos.

Este adiantamento é acompanhado da capacidade de fato e do exercício, tendo 
aptidão para exercer atos da vida civil sem necessidade de um responsável legal, que pode 
decorrer de três hipóteses, que serão observadas adiante.

2.1 Da origem da emancipação

Parte-se da premissa da origem da emancipação e como foi incluída no direito 
brasileiro, para compreender a evolução do instituto da emancipação. 

Primeiramente, o Direito Romano, no qual o homem é a figura de maior autoridade 
do poder familiar, concedeu ao pater famili - que é a pessoa sui juris traduzida do latim 
que significa, literalmente, “de seu próprio direito” - poderes ilimitados sobre os demais 
membros da família, gozando de plena capacidade jurídica. Essa condição só poderia 
ser exercida pelo homem que não estivesse subordinado a ascendente masculino, sendo 
desnecessário ter mulher e descendência. O recém-nascido, criança ou adolescente que 
teve seu pater familis falecido,  poderia tornar-se pater famili, em razão da expressão de 
chefia, e não genitor. Porém como afirmado anteriormente, logo a mulher neste caso, era 
considerada sui juris, embora não fosse pater famili (ALVES, 2018).

Nesse período do Direito Romano, os menores relativamente incapazes podiam 
ser emancipados, mas esta ferramenta teria o intuito de sanção e não uma simples 
antecipação da maioridade. O filho emancipado se tornava sui juris, como mencionado 
anteriormente, perdia todos os direitos na família, inclusive bens e proteção dos outros 
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membros. Porém, no final do período do Império Romano, o pater famili perdeu o seu 
caráter público, e de autoridade suprema entre os membros da família promovendo 
inovações na emancipação, facilitando sua concessão sem formalidade. Diversamente, 
no  oriente, a emancipação só ocorria através de uma declaração perante o tribunal. 

No Brasil, foi através das Ordenações Filipinas que a emancipação foi introduzida  
e a primeira lei a tratar do tema foi promulgada em 22 de Setembro de 18285 com 
caraterísticas trazidas do direito português, cabendo aos Juízes de Órfãos as Cartas de 
Emancipação. A lei de Março de 1842, mais precisamente no artigo 5º, § 2, pacificou 
o entendimento entres os doutrinadores, determinando que a mulher poderia ser 
emancipada aos dezoito e o homem, aos vinte e um anos. Importante ressaltar que 
o casamento emancipava, de igual modo, o menor. Por outra premissa, a legislação 
vigente na época previa a emancipação nos casos de colação de grau em ensino superior 
e exercício de emprego público efetivo. Grandes nomes, como Teixeira de Freitas e 
Lafayette defendiam a tese que emancipava nesses casos. Com o advento do Código Civil 
de 1916, propriamente o artigo 9º, 1 §, I a V, tornou-se bastante semelhante à situação 
atual, do Código Civil de 2002 (PINTO, 2013).

2.2 Espécies de emancipação

Como mencionado nos tópicos anteriores, a emancipação é um causa de 
antecipação de capacidade civil, mas não antecipa a maioridade, que é obtida aos 18 
(dezoito) anos completos.

Dentro das modalidades, têm-se: emancipação voluntária, judicial e legal.

2.2.1 Emancipação voluntária 

A emancipação voluntária, a qual diz respeito a emancipação efetuada pela vontade 
dos pais, quando o menor estiver com 16 (dezesseis) anos completos, disposto no artigo 
5º, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro.

A emancipação voluntária decorre de ato unilateral dos pais, reconhecendo que 
o menor tenha maturidade necessária para reger sua pessoa e seus bens e não necessitar 
mais da proteção que o Estado oferece ao incapaz. Assim, só pode conceder emancipação 
quem esteja na titularidade do poder familiar, uma vez que sua concessão é  atribuição 
desse. Importante destacar que o menor não tem direito de exigir nem pedir judicialmente, 

5  Disponível em: https://www.camara.leg.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/
Legimp-K_12.pdf#page=2
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pois trata-se de uma benesse concedida pelos genitores (GONÇALVES, 2020).
O que foi mencionado são hipóteses de emancipação voluntária, em que os pais, 

acobertados pelo exercício do seu poder familiar, de forma facultativa, emancipam seu 
filho, mas o acordo e consentimento deve ser recíproco entre os pais, embora não seja 
obrigatória a anuência do menor.

Na forma mais comum da emancipação, o ato realiza-se através de instrumento 
público por concessão dos pais; em caso de divergências entre os pais, poderá um deles 
requerer a solução da lide no judiciário, logo a sentença será constitutiva, pois modificará 
a situação do menor. A validade do ato dependerá da obediência aos requisitos legais, 
como a publicidade conferida pela averbação junto ao cartório de registro civil (MEDINA, 
2021).

Esclarece que o juiz não proferirá sentença emancipando o menor, apenas resolverá 
a lide. O magistrado só decretará emancipação nos casos de emancipação legal que serão 
discutidas a seguir.

Com a emancipação do menor, ele continuará sendo menor de idade, diante disso, 
ficará sob os cuidados e acompanhamento dos pais ou representante legal, terá, contudo, 
a possibilidade de exercício dos atos da vida civil. E todos os atos praticados pelo menor, 
recairão sob seus progenitores, como é apresentado em fundamento posterior.

Em relação à responsabilidade civil, tem entendimento a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça que a emancipação voluntária, diversamente da operada por 
força de lei, não exclui a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados por seus 
filhos menores (SCHREIBER, 2020).

Para finalizar, a emancipação voluntária é direito exercido pelos pais, sendo uma 
faculdade empreendida no poder familiar, no entendimento de que o menor emancipado 
tem capacidade civil para exercer seus próprios direitos, mas este, se futuramente causar 
perdas e danos a outrem, recairá o direito subjetivo de reparar sobre quem detiver sua 
guarda, entendendo que tal fato de emancipação ocorreu de forma voluntária entre 
ambos.

2.2.2 Emancipação judicial
O caso de emancipação judicial ocorre quando o juiz proferir sentença, concedendo 

a titularidade de emancipado para o menor. Poderá acontecer com os 16 (dezesseis) anos 
completos e quando tiver tutor.

Possível também pela via judicial quando, por exemplo, um dos pais não concorde 
com a emancipação, contrariando uma vontade do outro, a decisão é do magistrado, 
por razões óbvias, pois afasta a necessidade de escritura pública. Tanto a emancipação 
voluntária quanto a judicial devem ser registradas no Registro Civil das pessoas naturais, 
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sob pena de não produzirem efeitos (TARTUCE, 2021).
Entende o legislador que tal espécie deve ser submetida ao crivo do magistrado 

para evitar emancipações destinadas apenas a livrar o tutor do ônus da tutela e prejudiciais 
ao menor, que se encontra sob influência daquele. Desse modo, o tutor não pode 
emancipar tutelado. Destaca-se também que serão citados todos os interessados, bem 
como intimado o Ministério Púbico para que se manifeste, querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, provando se o menor tem capacidade civil para reger sua pessoa e seus bens 
(GONÇALVES, 2020).

Como foi demonstrado, a emancipação judicial dependerá da sentença do 
magistrado, ocorrerá quando o menor maior de 16 (dezesseis) e menor de 18 (dezoito) se 
encontrar sob a guarda do seu tutor, sendo imprescindível anuência do magistrado, a fim 
de evitar vicio na emancipação, onde o tutor queira simplesmente se livrar do encargo 
imposto.

2.2.3 Emancipação legal ou automática 
A emancipação legal advém de acontecimentos determinados previstos de forma 

taxativa na legislação brasileira, sendo eles:

a) Casamento: Um deles é o que decorre do casamento válido que produz 
o efeito de emancipação do menor (art. 5º, parágrafo único, II do CC). 
Importante destacar que, caso a sociedade conjugal se dissolver pela 
viuvez ou pela separação judicial, não retornará ele à condição de incapaz. 
No caso de o casamento ser declarado nulo, existe o entendimento de 
que este não produz nenhum efeito em relação à capacidade (art. 1563 
do CC). Proclamada a nulidade, ou até mesmo anualidade, o emancipado 
retroage a situação de incapaz, salvo se contraiu de boa-fé. Neste caso, 
o casamento será putativo e em relação a ele produzirá todos os efeitos 
do casamento válido, inclusive a emancipação (art. 1.561 do CC) 
(GONÇALVES, 2020).
No caso de emancipação legal pelo casamento, nos termos do art. 5º, 
parágrafo único, II do CC o suporte fático deverá estar preenchido pela 
idade mínima de 16 anos, limite inaugural da possibilidade de emancipação 
(CC, art. 1.517). Em face do reconhecimento constitucional (CF, art. 
226, § 3º) e legal (CC, art. 1.723) da união estável, deve esse fato também 
ser considerado causa de emancipação, produzindo todos os efeitos daí 
derivados, como a exoneração do dever de sustento (MEDINA, 2021).

b) Exercício de emprego público efetivo: A regra desta hipótese estende-
se a todos os casos envolvendo cargos ou empregos públicos, desde 
que haja nomeação de forma definitiva. Assim, afastando os serviços 
temporários ou de cargos comissionados (TARTUCE, 2021).
Ademais, não se justifica a resistência da doutrina civilista em aceitar 
a vinculação a autarquia ou entidades paraestatal como causa de 
emancipação. Isso porque são considerados servidores públicos da 
administração pública indireta, de maneira que, não sendo temporário 
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o vínculo, justifica-se plenamente a emancipação (GAGLIANO; 
STOLZE, 2019).
A regra inspira-se na ideia de que se o próprio Poder Público reconhece 
no indivíduo a maturidade para representá-lo, ainda que numa área 
pequena de sua atividade. Incompreensível seria continuar a tratá-lo 
como incapaz (GONÇALVES, 2020).

c) Colação de grau: ocorre emancipação legal no caso de conclusão de 
curso superior reconhecido, não sendo aplicável à regra para o curso 
de magistério, antigo curso normal. (TARTUCE, 2021). A presente 
situação torna-se cada vez mais difícil de ocorrer na prática. Caso ocorra 
esta proeza, o menor gênio será submetido a um procedimento especial 
para avaliação dessa circunstância junto ao Ministério da Educação.

d) Estabelecimento civil ou comercial com economia própria: O 
Código Civil Brasileiro de 2002, estabeleceu que possuindo o menor 
idade mínima de 16 (dezesseis) anos e também economia própria, pode 
se tornar emancip ado.

Tartuce (2021) assinala que no que compete a idade de 16 anos, revelando 
amadurecimento e experiência desenvolvida, e ter economia própria, significa receber, 
ao menos, um salário-mínimo. Porém, existem restrições do menor em serviço noturno, 
perigoso ou insalubre. Com isso as hipóteses tornam-se um tanto utópicas, nas quais 
o empregador só poderia estabelecer emprego diurno, não contrariando o Estatuto da 
Criança e Adolescente (ECA) e a Consolidação da Leis Trabalhistas (CLT).

O Código Civil de 2022 inovou quando aumentou consideravelmente as 
possibilidades de emancipação legal ao não exigir o registro como empregador, admitindo 
o emprego informal como por exemplo: jovens cantores, atores de rádio, televisão, 
praticantes de esporte profissional (GONÇALVES, 2020).

Dispõe o artigo 439 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) que “é licito 
ao menor firmar recibo pelo pagamento de salário”. Porém, no caso de rescisão do 
contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos 
seus representantes legais, a quitação ao empregador pelos recebimentos da indenização 
que lhe for devida (TARTUCE, 2021).

Em relação ao Código Comercial, na sua forma original, não ensejar interpretação 
no sentido de considerar comerciante o menor com idade inferior a dezoito anos 
(confiram-se os seus revogados art. 1.º e incisos), a antiga Lei de Falências (Decreto-Lei n. 
7.661, de 21-6-1945) também autorizava a declaração de insolvência do menor com mais 
de dezoito anos que mantenha estabelecimento comercial com economia própria. Por 
tudo isso, considera-se ainda remota, embora não impossível, a possibilidade de o menor 
púbere com idade inferior a dezoito anos emancipar-se por meio de estabelecimento 
comercial com economia própria (GAGLIANO; STOLZE, 2019).
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2.3 Efeitos da emancipação

Neste presente tópico serão apontados alguns efeitos que a emancipação gera no 
menor relativamente incapaz, sendo eles:

a) Irrevogável: a emancipação é ato irrevogável. Entende-se que o menor 
não poderá voltar a se tornar um menor relativamente incapaz, salvo nos 
casos em que os representantes legais queiram voltar atrás da decisão 
concedida na emancipação, caso ela não tenha surtido efeitos legais, a 
qual foi homologada;

b) Imediato: a emancipação tem o efeito imediato, tendo em vista que a 
partir da sua oficialidade decretada, o menor emancipado terá poder de 
exercer de imediato seus direitos e deveres da vida civil, porém os pais 
podem ser responsabilizados solidariamente pelos danos causados pelos 
filhos que emanciparam, quando ocorrer a emancipação voluntária, 
como foi destacado nos tópicos anteriores;

c) Superveniência da capacidade civil: pode-se afirmar que o principal 
efeito da emancipação é adquirir a capacidade civil. Porém como 
anteriormente supracitado, a emancipação não antecipa a maioridade, 
sendo esta alcançada com os 18 (dezoito) anos de idade. Outorgada a 
capacidade civil ao menor terá a flexibilidade de realizar atos da vida civil 
sem autorização dos representantes legais;

d) Limitações dos direitos e deveres do emancipado: o emancipado 
goza de direitos e deveres, e em tese, haverá limitações quanto as 
causas de direito e deveres específicos que exigem o marco temporal 
de 18 (dezoito) anos completos, como requerer a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) definitiva, tampouco fazer uso de bebidas alcoólicas, 
ou se adentrar em casas noturnas ou alguns espetáculos de classificação 
indicada para maiores de 18 (dezoito) anos. Essas hipóteses são 
resguardadas somente para a idade, marco temporal, logo a emancipação 
é atingida por elas.

Cumprindo o objetivo dos tópicos, destacando os efeitos que a emancipação trará 
para a vida do emancipado, assim finaliza as questões da emancipação, trazendo total 
conhecimento do assunto como um dos temas nucleares do trabalho, para futuramente 
responder a problemática proposta.

Na próxima seção, serão abordados os temas: ação de alimentos e a prisão civil.

3. DA AÇÃO DE ALIMENTOS E DA PRISÃO CIVIL

Nesta seção será debatida a ação de alimentos e suas particularidades, os 
legitimados, o qual visa esclarecer o possível exercício do direito alimentício, assim com os 
pressupostos da obrigação alimentar, e caso não satisfeitas estas obrigações alimentares, 
as execuções de tais pretensões e, ainda, a prisão civil.
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3.1 Da ação de alimentos 

Antes de adentar na ação de alimentos, importante salientar o que seriam alimentos. 
Alimentos são prestações para satisfazer as necessidades vitais de quem não pode provê-
las por si; têm por finalidade fornecer a um parente, cônjuge ou companheiro o necessário 
à sua subsistência. O vocábulo alimentos tem, todavia, conotação muito mais ampla do 
que na linguagem comum, não se limitando ao necessário para o sustento de uma pessoa. 
Nele se compreende não só a obrigação de prestá-los, como também o conteúdo da 
obrigação a ser prestada. No campo do direito, esta acepção tem sentido largamente 
abrangente, compreendendo não só o indispensável ao sustento, como também a 
manutenção da condição social e moral do alimentador (GONÇALVES, 2019).

Deixando o obrigado de alcançar espontaneamente os alimentos, é necessário que 
o credor busque a justiça, merecendo um acesso imediato e uma resposta rápida, afinal 
é crédito destinado a garantir sua subsistência, sendo indispensável que a ação tenha rito 
diferente e célere (DIAS, 2021). 

Ação de alimentos é um procedimento especial que visa proporcionar recursos 
necessários a quem não pode provê-los por si só; tal procedimento é estruturado no 
binômio necessidade/possibilidade, seja o alimentante e o alimentado.

De acordo com o 1§ do art. 1.694 do Código Civil se deve, numa primeira fase, 
verificar as necessidades dos alimentos, em seguida, verificar a possibilidade de pagamento 
pelos alimentos. Se o valor encontrado na primeira etapa puder ser suportado pelos 
rendimentos do alimentante, tem-se então o valor devido (MEDINA, 2021).

A ação de alimentos judicial segue um procedimento especial; existe também 
a possibilidade de as partes realizarem um acordo extrajudicial. Pelo meio judicial o 
juiz verificará o binômio necessidade/possibilidade, e ao final do processo, profere 
sentença com quantia certa. Já no acordo extrajudicial, as partes terão que chegar a um 
consentimento sobre o valor dos alimentos, além da guarda e visita, devendo este ser 
homologado pelo juiz.

3.2 Legitimados

Quem dispõe de legitimidade para propor ação de alimentos é o credor, titular 
do crédito alimentar. Antes do nascimento, a legitimidade para a ação é da gestante, 
que pode optar entre requerer alimentos gravíticos ou alimentos a favor do nascituro. 
Descabe é cumular ambos os pedidos, até porque os alimentos gravíticos se transformam 
em alimentos ao filho, a partir do seu nascimento (DIAS, 2021).

Assim, confirma a doutrina que o filho é o credor da dívida alimentar e, durante 
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o poder familiar, tem legitimidade ativa para pleitear judicialmente os alimentos o/a 
representante legal que detém sua guarda, com o intuito de resguarda seu direito subjetivo.

No tocante aos filhos maiores, não é o poder familiar que determina a obrigação, 
mas sim a relação de parentesco. Quanto aos pais, de idêntica forma, sobressai tal liame, 
ordenado pelo sentimento de solidariedade que deve imperar no meio de certas pessoas 
ligadas pelo jus sanguinis. A rigor, com a aquisição de capacidade civil, cessa o encargo 
de prestar alimentos, não se fazendo necessária a manifestação judicial. A extinção 
ocorre com o simples ato de alcançar a maioridade. Porém, pode  haver continuidade, 
em situações especiais: doenças do filho, prolongamento dos estudos, total inexistência 
de emprego. Incumbe ao credor justificar a sua incapacidade de se sustentar (TARTUCE, 
2019).

O Ministério Público também é parte legítima para ajuizar ação de alimentos em 
benefício de menor e pode fazê-lo independentemente do exercício do poder familiar 
pelos pais, da existência de risco previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente ou da 
capacidade da Defensoria Pública de atuar (GONÇALVES, 2019). Durante vários anos, 
foram interpostos recursos no Superior Tribunal de Justiça que discutiam a legitimidade 
do Ministério Público para atuar em favor de menores. A referida Corte julgou recurso 
classificado como repetitivo, resolvendo tal questionamento, fundamentando-se no 
artigo da Constituição Federal Brasileira que dispõe que o Ministério Público exerce 
função jurisdicional do Estado, defendendo interesses individuais e sociais indisponíveis. 

3.3 Pressupostos da obrigação alimentar

No subtópico anterior, foram destacados os legitimados da ação de alimentos, 
sendo eles os credores da dívida alimentícia, assim resguardando o direito subjetivo. 
Também neste tópico, será abordada de forma completa a continuidade da ação de 
alimentos. 

O Código Civil Brasileiro evidencia no artigo 1.694 § 1, que “Os alimentos devem 
ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 
obrigada”. Assim o códex destaca alguns pressupostos para que seja empregada a obrigação 
de prestar alimentos:

a) Existência de um vínculo de parentesco;
b) Necessidade do reclamante;
c) Possibilidade/Proporcionalidade da pessoa obrigada.

A existência de um vínculo de parentesco refere-se à legitimidade em pedir e em 
fornecer alimentos.
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Em relação à necessidade do reclamante, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 
1.695 primeira parte, dispõe: “São devidos os alimentos quanto quem os pretende não 
tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença [...]”.

Segundo Gonçalves (2019), só pode reclamar alimentos, assim, o parente que não 
tem recursos próprios e está impossibilitado de obtê-los, por doença, idade avançada ou 
outro motivo relevante.

A possibilidade de fornecer alimentos também se reveste de importância, 
porquanto não é coerente sobrecarregar de compromissos quem não revela condições 
materiais. Ou seja, ao devedor de alimentos cabe o dever de fornecê-los, mas de modo 
a não causar desfalque ao seu sustento e ao da sua família isto, no entanto, dentro da 
relatividade econômica do nível a que pertence. Do contrário, toda pessoa pobre ou de 
recursos modestos ficaria livre da obrigação. A circunstância de ser pobre o alimentante 
não importa em isenção de dar alimentos. A pobreza não significa impossibilidade 
(RIZZARDO, 2019).

A proporcionalidade é também exigida no aludido § 1º do art. 1694 do CC, ao 
mencionar que os alimentos devem ser fixados proporcionalmente às necessidades do 
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, impedindo que se leve em conta somente 
um desses fatores. Não deve o juiz pois, fixar pensão de valor exagerado, nem por demais 
reduzido, devendo estimá-lo com prudente arbítrio, sopesando os dois vetores a serem 
analisados, necessidade e possibilidade, na busca do equilíbrio entre eles (GONÇALVES, 
2019).

Existem alguns princípios que norteiam este binômio, os princípios da razoabilidade 
ou proporcionalidade, e os princípios da necessidade ao juiz quando configura a aplicação 
da obrigação alimentícia.

Perante todos os pressupostos mencionados, o vencimento de uma parcela 
ocasiona, perfeitamente, a propositura da execução dos alimentos devidos visando 
resguardar a vida do menor, ou de quem necessite da mesma. E o vencimento de três 
parcelas permite requerer o cumprimento da obrigação, sob pena de prisão do devedor 
inadimplente. 

3.4 Execução da prestação insatisfeita

Com o processo de cognição tramitando, o juiz fixará os alimentos provisórios, 
respeitando os princípios mencionados anteriormente. Assim que proferida a sentença, 
modificará para alimentos permanentes; logo com o inadimplemento das prestações 
caberá cumprimento de sentença. 

Caso o devedor de alimentos não cumpra com seus deveres, a lei de alimentos 
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outorga poderes para o juiz satisfazer a pretensão dos alimentos fixados. Dentro destas 
providências têm-se: a penhora dos bens do devedor, ou decretação da prisão civil com o 
prazo de até 60 (sessenta) dias, ou até que a dívida seja adimplida, objeto que será tratado 
de forma aprofundada no próximo tópico. 

Prescreve o artigo 528 do Código de Processo Civil (CPC) que a sentença ou a 
decisão interlocutória que fixe alimentos, para o seu cumprimento, o juiz, a requerimento 
do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em três dias, pagar o 
débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo e, caso o executado, 
no prazo referido no caput, § 3,º não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou 
não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o 
pronunciamento judicial, e também, nos termos do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo 
prazo de um a três meses e, pelo § 4º, ordenará que a prisão seja cumprida em regime 
fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. O cumprimento da pena 
não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º), e 
somente o pagamento integral da prestação alimentícia suspenderá o cumprimento da 
ordem de prisão (MADALENO, 2020).

É de suma importância destacar que a jurisprudência tem acolhido a prisão civil, em 
caso de inadimplemento, para cobrança das prestações alimentares dos 3 (três) últimos 
meses, ou no máximo de 6 (seis) de dívidas mais antigas, exige-se execução.

3.5 Prisão civil

Neste tópico falar-se-á a respeito da prisão civil na legislação brasileira, observando 
também os entendimentos dos doutrinadores sobre esta ferramenta civil e salientando 
sobre o acolhimento da mesma no ordenamento brasileiro. Como já é sabido, esta só 
será executada para resguardar o cumprimento das prestações alimentares, previamente 
fixadas em sentença.

Preconiza Azevedo (2012, p. 35), que a prisão civil por dívida é “ato de 
constrangimento pessoal, autorizado por lei, mediante segregação celular do devedor, 
para forçar o cumprimento de um determinado dever ou de determinada obrigação”. 
Assim dá continuidade proferindo que a prisão civil é acobertada de uma sanção de 
caráter civil, verídico instrumento coercitivo para constranger o devedor de alimentos.

Portanto, menciona também Pinto (2013, p. 1065), que “O direito processual civil 
concebeu a prisão, em tal caso, não como medida penal, nem como ato de execução 
pessoal, e sim como meio de coerção”.

Logo após a ratificação da Convenção Americana de Direito Humanos, também 
conhecida como Pacto de San José de Costa Rica, realizado em 1969 e a partir do dia 
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25 de setembro de 1992 acolhida pelo Brasil, na qual constava no artigo 7º a prisão civil 
por inadimplemento de obrigação alimentar, e do depositário infiel, surgiram debates 
doutrinários sobre a possibilidade da prisão civil do depositário infiel no direito pátrio 
(PINTO, 2013).

A prisão civil é a única prisão que consta na Constituição Federal Brasileira, a qual 
prevê no inciso LXVII, do art. 5º, a disciplina e sua aplicabilidade no ordenamento jurídico 
brasileiro. Em regra, não haverá prisão civil por dívida. Excepcionalmente, porém, em 
dois casos o texto permite a prisão civil decretada pela autoridade judicial competente: 
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e depositário infiel 
(MORAES, 2020).

O legislador deixa lúcido que não haverá prisão civil por dívidas, salvo na hipótese 
citada.

Porém, a súmula 25 do Supremo Tribunal Federal acolheu o entendimento que 
dispõe que não caberá mais prisão civil do depositário judicial infiel, restando somente 
em vigência, a prisão civil por dívidas alimentares. Urge destacar que será preso o devedor 
de alimentos quando for executado com a ação de alimentos pelo rito da prisão.

O objeto deste tópico foi alcançado, com a devida explanação acerca da ação de 
alimentos, bem como a prisão civil. Na próxima seção serão analisadas as hipóteses de 
cabimento, ou não, da prisão civil do menor emancipado legal, em caso de inadimplemento 
alimentício.

4. PRISÃO CIVIL DO MENOR EMANCIPADO

Esta seção tem por objetivo refletir sobre a possibilidade, no ordenamento 
jurídico brasileiro, de ser efetuada a prisão civil do menor emancipado, em casos em que 
exista dívida alimentícia, que é o principal foco deste trabalho. Em tópicos anteriores, 
de forma contextual, foi suscitado sobre a emancipação do menor e subsequentemente 
a possibilidade da prisão civil, para ser possível explanar sobre a efetuação da prisão civil 
do menor emancipado, concluindo o objetivo.

Porém, antes de se debruçar sobre tal possibilidade, surge a necessidade de se 
falar sobre os atos infracionais cometidos pelos menores, da sua inimputabilidade e as 
medidas socioeducativas como forma de advertência.

4.1 Dos atos infracionais

Neste subtópico, serão abordados os atos infracionais, discorrendo sua 
conceituação e como se dá a aplicação aos menores infringentes.
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Entende-se que o menor que praticar alguma conduta, mesmo sendo tipificada 
no Código Penal, não correrá em sanções, em princípios prisionais. Mas sim, medidas 
distintas, e em último caso será aplicada a sanção de internação nas fundações de 
centro de atendimento socioeducativo, autarquias criadas pelo governo para conter tais 
infringentes.

No campo penal, portanto, o modelo de responsabilidade dos adolescentes 
diferencia-se dos adultos no aspecto referente à inimputabilidade penal. No entanto, 
trata-se de um avanço na medida em que faz parte de um modelo de garantias, pois 
estabelece que tal responsabilidade penal decorre da prática de atos típicos, antijurídicos 
e culpáveis, tipificados na legislação penal, rompendo definitivamente com a concepção 
tutelar, de responsabilização por atos antissociais. Quanto à responsabilização por atos 
infracionais definidos pela lei penal, como já foi demonstrado, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente significou um considerável avanço no histórico da legislação especial da 
infância e adolescência, na medida em que incorporou o princípio da legalidade (NUCCI, 
2018).

Tal conceituação do ato infracional está disposto em texto legal, no artigo 103 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera toda conduta tipificada como crime 
ou infração penal.

Pode-se verificar que esta conceituação trazida pelo legislador decorre da Teoria 
do Crime, a qual é usada para caracterizar crime e de que necessita ser: típico, ilícito 
e culpável. Tal entendimento conceitua a infração penal, incorporando o princípio da 
legalidade.

Assim, pode-se afirmar que um adulto não poderá ser punido por um fato que 
não esteja tipificado no Código Penal; pela lei o menor também possui tal garantia. Em 
contraponto, há distinção, é que mesmo sendo típico, o menor não responderá pelo 
crime, mas sim por infração penal (SARAIVA, 2011).

Como apontado pela legislação brasileira e doutrinadores, o menor tem caráter 
inerente, não sendo punido por praticar atos criminais, mesmo enquadrado na conduta 
típica, mas responderá por ato infracional análogo à conduta praticada do crime, com 
aplicabilidade de medidas educativas. Diferente dos adultos, os menores são inimputáveis, 
ou seja, não sofrem punibilidade por decorrência de condutas criminais.

Contudo, a inimputabilidade do menor será o próximo assunto a ser discutido no 
presente artigo científico.

4.2 Da inimputabilidade da criança e do adolescente 

Aponta Saraiva (2011, p. 158): “a inimputabilidade e a causa de exclusão da 
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responsabilidade penal, não significa, absolutamente, irresponsabilidade pessoal ou 
social.”

No que tange a análise do artigo104 do Estatuto da Criança e Adolescentes, que 
dispõe quanto à inimputabilidade penal dos menores de dezoito anos, bem como que 
estes estão sujeitas à medidas socioeducativas, aplicadas em tal lei. No parágrafo único, 
aponta também que será no tempo correto quanto à prática do fato, sendo este um 
critério para olhar a idade do infrator. 

A circunstância de o adolescente não responder por seus atos delituosos perante 
a Corte Penal não o faz irresponsável. Ao contrário do que erroneamente se propala, o 
sistema legal implantado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente faz estes jovens, entre 
doze e dezoito anos, sujeitos de direitos e de responsabilidades, e em caso de infração, 
prevê medidas socioeducativas, inclusive com privação de liberdade (SAVAIVA, 2011).

Existe quem defenda que a maioridade penal passe a ser com 16 (dezesseis) anos 
em vez dos 18 anos (dezoito) anos completos sob o fundamento de que aos 16 (dezesseis) 
anos já pode exercer o seu direito político ao voto, de forma espontânea, e baseado na 
grande evolução psíquica dos jovens.

Porém, tal entendimento não configura o que traz o artigo 27 do Código Penal 
Brasileiro6, que dispõe que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis devido 
o critério da especialidade legislativa do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
Entendimento pacificado quanto à impossibilidade de ser penalizado um menor de 18 
(dezoito) anos por conduta criminosa.

4.3 Medidas socioeducativas 

Neste tópico serão explanadas as medidas socioeducativas, as quais os menores 
inimputáveis sofrerão com uma punição mais moderada por suas práticas infracionais, 
pois como discorrido anteriormente, o menor não responde por crime, mesmo que 
a conduta esteja tipificada, em relação ao conceito analítico de crime, em razão da 
inimputabilidade resguardada pelo Código Penal Brasileiro e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Nos casos de extrema necessidade, ocorrerá a internação, conforme 
previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A disposta legislação especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
aborda que as medidas socioeducativas consistem em:

a) Advertência;
b) Obrigação de reparar o dano;

6  “Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas 
na legislação especial”
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c) Prestação de serviços à comunidade; 
d) Liberdade assistida; 
e) Semiliberdade;
f) Internação.

Tais medidas, quando aplicadas deverão respeitar o devido processo legal, 
garantindo ao menor sua ampla defesa e o contraditório, precedido por autoridade 
competente, ou seja, o juiz natural da Vara da Infância e Juventude, que analisará os atos 
infracionais do menor, por fim homologara a sentença, respeitando todos os prazos do 
infrator.

As medidas socioeducativas, portanto, devem pautar-se fundamentalmente, na 
adoção pedagógica de mecanismos de inclusão social, que seja capaz de introjetar, no 
jovem ainda em formação, valores que penetrem na sua centelha divina, aumentando a 
sua autoestima, ampliando os seus horizontes e a sua condição de sonhar com a grande 
possibilidade que é a vida. Sonhar que é capaz de ser um cidadão respeitado e capaz de 
desenvolver todas as suas potencialidades que ficaram esquecidas diante da vida dura 
e desumana que o fez esquecer de “ser” e o obrigou a lutar para sobreviver. Este, sem 
dúvida, é o grande desafio dos juízes, promotores, equipe disciplinar e de todos os que 
se envolvem com a reeducação do jovem em conflito com a lei: transformar esse jovem, 
tornando-o um cidadão respeitado, evitando que engrosse a fileira dos delinquentes 
imputáveis (BANDEIRA, 2006).

Com isso, o juiz competente deve ter conhecimento a respeito do funcionamento do 
SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), a principal funcionalidade 
deste sistema é buscar a responsabilidade do menor infrator, como também, do Sistema 
Único de Assistencial Social, Sistema Educacional, Sistema Único de Saúde, Sistema de 
Justiça e Segurança Pública.

Os órgãos que integram o SINASE têm o papel de implementar as práticas de 
projetos e também planos relacionados ao atendimento socioeducativo, e sobre tudo, 
em relação à vulnerabilidade do adolescente infrator, articulando com outros órgãos e 
sistemas, para que possam proporcionar todos os meios possíveis para que de forma 
precisa, efetuem o atendimento ao adolescente infrator e a sua inclusão social.

Nesta presente seção, foi abordada a conceituação da medida socioeducativa, e sua 
aplicabilidade, pelo juiz competente com o Ministério Público, e projetos para ajudar os 
menores infratores a reeducarem-se socialmente.

No próximo tópico, serão discutidas a internação, uma das classificações das 
medidas socioeducativas utilizada no caso concreto, somente tal medida será apontada, 
pois é de maior valia para este artigo científico.



4.3.1 Internação

Tratando-se da mais rigorosa medida socioeducativa, deve ser aplicada pelo juiz 
em casos extremos, em particular nos atos infracionais cometidos com violência contra a 
pessoa. Equivale, em comparação com o sistema penal, ao regime fechado. Rege-se pelos 
princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar do jovem em 
desenvolvimento. A brevidade exige a internação por curto período de tempo, razão pela 
qual o teto de três anos é o limite, mas não a regra. Justifica-se a busca pela exiguidade 
em face do desenvolvimento contínuo da formação da personalidade do adolescente 
(NUCCI, 2018).

Resumindo as medidas anteriormente mencionadas, a internação é a mais gravosa 
de todas, na qual ocorrerá a limitação da liberdade do menor infrator, em decorrência do 
ato infracional praticado por ele. O juiz competente representa o Estado e determinará 
sua internação. A regra é que sejam aplicadas as medidas mais brandas. Porém, quando 
analisado o caso concreto, o juiz, observando que são práticas danosas e graves realizadas 
pelo menor infrator, não será acobertador delas, concederá a internação do menor infrator 
respeitando o devido processo legal, e todas as formalidades e garantias do Estatuto da 
Criança e do Adolescentes (ECA) e da Constituição Federal Brasileira.

O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta os casos em 
que a aplicação da medida de internação é possível, a saber: atos infracionais cometidos 
com grave ameaça ou violência, condutas reiteradas de infrações graves, reiterados 
descumprimentos, injustificável medida previamente imposta.

Assim, a interpretação deve ser restritiva, não se admitindo qualquer elastério ou 
recurso à analogia, pois o internamento, como a última ratio, deve ser reservado para 
aqueles casos taxativamente previstos no Art. 122 do ECA, e desde que não comporte a 
aplicação de medida socioeducativa mais branda, conforme reiterado entendimento do 
STJ  (BANDEIRAS, 2006).

A análise do artigo 122, inciso II do Estatuto da Criança e do Adolescente coloca 
a expressão “infração grave”, contudo o ECA não dispõe sobre o que seriam estas. 
Logo, aplicar-se-á em caráter subsidiário o Código Penal brasileiro, no sentido de 
todas as práticas que não se enquadrarem como infração de menor potencial ofensivo, 
ultrapassem dois anos, ou ainda não se tratando de contravenções, serão consideradas 
“infrações graves” para aplicabilidade da presente medida (BANDEIRA, 2006, p. 187).

5. PRISÃO CIVIL DO MENOR EMANCIPADO POR DÍVIDAS ALIMENTÍCIAS
 

Este tópico é um dos mais importantes do presente artigo científico, pois nele 
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será elucidada a resposta à problemática apresentada no início da pesquisa. Como 
mencionado, o questionamento acerca da (im)possibilidade da prisão do emancipado em 
caso de dívidas alimentícias.

5.1 Princípio constitucional e o direito fundamental 

Inicialmente, é de suma importância mencionar que o Código Civil brasileiro não 
se manifesta expressamente sobre a possibilidade do menor devedor de alimentos sobre 
o rito da prisão civil. Apenas preceitua que o emancipado passa a ser apto a exercer todos 
os atos da vida civil, sem qualquer admoestação quanto à possibilidade de sua coação 
pessoal.

Em razão disso, o emancipado menor ainda se encontra acobertado pelo Princípio 
da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, previsto no artigo 227, da Constituição 
Federal Brasileira. Assim, assegurando-lhes vários direitos, dispostos também no artigo 3º 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, que por conseguinte, essa norma constitucional 
“apresenta-se com o caráter de cláusula geral, irradiando-se por todo o ordenamento 
jurídico infraconstitucional” (PINTO, 2013, p. 1321).

Mister recapitular que os alimentos possuem carga máxima de direito fundamental, 
uma vez que o crédito alimentar é essencial para inviolável direito constitucional à vida 
minimamente digna aos que não possuem capacidade de gerar a própria subsistência 
(MADALENO, 2020).

O direito à vida é previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal Brasileira, 
é o fundamento de todos os direitos já que se constitui de pré-requisitos à existência e 
exercícios dos demais direitos (MORAIS, 2020).

Verifica-se o conflito entre as duas normas e princípios à Proteção da Criança e do 
Adolescente e o direito fundamental aos alimentos, no qual se encontra a incógnita da 
prisão civil do menor emancipado devedor alimentos.

Quanto ao choque de princípios, a solução é fazer o balanceamento de valores, 
um sopesamento entre aqueles conflitantes, também chamada de técnica da ponderação 
no caso concreto.

A ponderação de interesses consiste, assim, no método necessário ao 
equacionamento das colisões entre princípios da lei maior, na qual se busca alcançar um 
ponto ótimo, em que a restrição a cada um dos bens jurídicos de estatura constitucional 
envolvidos seja a menor possível, na medida exata necessária à salvaguarda do bem 
jurídico contraposto (SARMENTO, 2003).
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5.2 Possibilidade de o menor emancipado se submeter à prisão civil em ação de 
alimentos

Existe um lado da doutrina que acredita na possibilidade da prisão do emancipado. 
Para que o direito aos alimentos não fique inócuo, sem efetividade, a prisão do menor 
emancipado pode ser legal, caso ele tenha condições de arcar com as despesas de origem 
alimentícia da prole, então no caso de inadimplemento deve ser admitida a prisão civil.

Com isso, aponta Pinto (2013) que a partir dessa interpretação, haveria uma 
coexistência entre os princípios analisados, cedendo um em relação ao outro, permitindo-
se a coação pessoal do emancipado, mas conferindo-lhe (antes a sua especial condição) 
um regime prisional excepcional. Logo, ainda que pareça respeitar mais o direito aos 
alimentos (ao permitir a prisão civil), haveria o respeito mínimo ao princípio protetivo, o 
que deve ser obedecido quando utilizado princípio da proporcionalidade.

Simpatizando do mesmo entendimento, Goulart (2012) afirma que caso seja 
colocado um adolescente devedor de alimentos em estabelecimento prisional, mesmo a 
prisão sendo por curto período, não haverá convergência entre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, o Código Civil e a Constituição Federal. O estabelecimento em que o 
menor emancipado for recolhido deve ter as garantias previstas no Estatuto da Criança 
e do Adolescente, conforme ocorre quando há a internação por medida socioeducativa.

Ademais, segundo Dornelles (2016, p. 12), em caso de prisão civil “o juiz deve 
autorizar o emancipado a frequentar escolas ou outros cursos (respeitando o seu 
direito à educação), além de outras medidas que entender cabíveis, sempre levando em 
consideração o melhor interesse do menor”.

Pinto (2013) assevera que não permitir a prisão civil do menor emancipado criaria 
uma espécie de pessoa capaz “especial”, com uma benesse particular (sem previsão legal), a 
impossibilidade de coação pessoal por inadimplemento de obrigação alimentícia. Destaca 
que prisão civil será possível em todas as espécies de emancipação: voluntária, judicial 
ou legal. Finalmente, resta mencionar que naqueles casos de emancipação legal, em que 
se exige economia própria pelo menor (através relação de emprego ou estabelecimento 
civil ou comercial), pode até ser considerado que há uma presunção comum de que o 
inadimplemento da obrigação alimentícia é inescusável e voluntário (requisitos para a 
decretação da prisão civil). Tem-se como exemplo os jovens atletas e artistas que detém 
rendimentos próprios, mesmo antes dos dezoito anos de idade.

Porém, o atual entendimento da doutrina, em conjunto com a jurisprudência, 
parte do pressuposto de que o menor emancipado não poderá ser preso, tanto no caráter 
penal quanto civil, mesmo quando houver dívidas alimentícias. A emancipação estabelece 
direitos e deveres, mas o emancipado continuará sendo regulado pelo Estatuto da Criança 
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e do Adolescente (ECA), que inviabiliza a aplicação de prisão para ele.
Ao expor a emancipação que possibilita a realização de atos da vida civil ao 

menor relativamente incapaz, bem como a responsabilidade por ele em confronto com 
a natureza coercitiva da dívida alimentícia, tais institutos se chocam, pois a aplicação da 
prisão civil, ao menor, poderá ferir os direitos do emancipado.

Desta forma, em relação ao emancipado devedor de alimentos, se não tiver 
condições para arcar com os alimentos, ocorrerá a transferência de responsabilidade dos 
alimentos para os progenitores, chamado assim, alimentos avoengos, prevista no artigo 
1.694 do Código de Processo Civil (CPC) e na súmula 596 do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

No sentido da prisão civil do emancipado com caráter de internação, também 
não é possível, pois, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a medida de 
internação, destacando às hipóteses em rol taxativo, inadmitindo em outras hipóteses 
diferentes das dispostas no ordenamento.

No mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a 
impossibilidade de implementação da medida de internação sobre hipóteses diversas das 
previstas em lei, e reafirmando que o rol é taxativo, conforme texto a seguir:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 103.880 - RJ (2018/0261236-
0) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO RECORRENTE 
: M DA F B (INTERNADO) ADVOGADO : DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECORRIDO : 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
INTERES. : G S M (INTERNADO) DECISÃO Trata-se de recurso 
em habeas corpus interposto por M. DA F. B. em face do acórdão do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que denegou o writ 
de origem, que foi assim ementado (fl. 48): Adolescente representado 
pela prática de fatos análogos previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, 
inciso IV, da Lei 11.343/06. Internação provisória concedida realizada 
em 18 de junho de 2018. Inviável a cassação do decisum e a colocação 
do adolescente em liberdade, por tratar-se de providência não prevista 
no rol taxativo do artigo 122 do ECA e contrastar com a ausência de 
antecedentes infracionais do jovem. A decisão vergastada fundamenta-
se na necessidade de constrição do menor infrator para assegurar 
a sua necessária proteção integral e a reintegração social, retirando-o 
forçosamente do meio nocivo no qual se encontrava inserido. O artigo 
122 da Lei nº 8.069/90 merece interpretação à luz da Constituição da 
República, cujo artigo 227 impõe ao Estado, à sociedade e à família, o 
dever de proteção à criança e ao adolescente. O ato infracional praticado 
debuxa-se de extrema gravidade, portanto, a aplicação da medida 
mostra-se a mais adequada para o afastamento do paciente do ambiente 
propício à marginalidade, atendendo ao princípio constitucional do seu 
melhor interesse.[...]. A internação afigura-se no caso em exame, como 
alternativa mais apropriada para assegurar a necessária proteção integral 
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do jovem em efetivo risco. O feito aguarda a prolação da sentença. 
DENEGAÇÃO DA ORDEM. Neste recurso, a Defensoria Pública 
estadual aponta ilegalidade na imposição da medida de internação ao 
recorrente, em razão da ausência das hipóteses do art. 122 do ECA, 
argumentando que, a medida foi baseada somente na gravidade abstrata 
do ato infracional e que o processo em questão trata-se da primeira 
passagem infracional do adolescente, não configurando a hipótese 
de reiteração. [...]. DECIDO. [..]. Dessa forma, é necessária a prévia 
submissão da matéria, qual seja, o preenchimento das hipóteses do art. 
122 do ECA no novo título (sentença), ao Tribunal de origem, sob 
pena de supressão de instância. Nesse sentido: AgRg no HC 420.838/
CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 
em 06/02/2018, DJe 16/02/2018; RHC 37.185/GO, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 
10/12/2013, DJe 17/12/2013. Ante o exposto, indefiro liminarmente 
o recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de 
outubro de 2018. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator. (STJ - RHC: 
103880 RJ 2018/0261236-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, 
Data de Publicação: DJ 11/10/2018, grifo nosso).

Com isto, o que não faz parte do rol taxativo disposto no artigo do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), estará diante de uma hipótese ilegal e incabível. 
Logo, não há de se tratar sobre a prisão civil do emancipado com caráter de medida 
socioeducativa do (ECA).

Chegou-se à conclusão de que não há possibilidade, em regra de se aplicar a 
prisão civil ao menor emancipado, tendo em vista que o emancipado adquire direitos e 
deveres na esfera civil, mas continua sendo resguardado pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) que expressa de forma sólida que o menor não poderá ser preso.

O objeto deste tópico foi devidamente alcançado, com a devida explanação, sobre 
a impossibilidade da prisão civil do menor emancipado, em casos de dívida alimentícia. 
Tal tópico foi o objeto central, o qual foi discutido e levou à conclusão de que não haverá 
a possibilidade do emancipado de ser preso, mesmo que seja por inadimplemento de 
dívidas alimentícias.

6. CONCLUSÃO

Tendo em vista tudo que foi pesquisado e evidenciado neste artigo, em primeiro 
ponto, foi mostrado o instituto da emancipação. Sendo que esta ferramenta atribui ao 
menor de 18 (dezoito) anos e maior de 16 (dezesseis), direitos e deveres na esfera civil. Tal 
cabimento não formalizará antecipação à maioridade, mas sim antecipará sua capacidade, 
e responderá por atos da vida civil, praticados por ele mesmo.

Em seguimento, foi apontado o instrumento dos alimentos, anunciando a grande 
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importância de ser defendida a criança. Tal importância está ligada à dignidade da pessoa 
humana, pois não regula somente os alimentos, mas sim o caráter de sobrevivência 
de quem necessita. Esta obrigação é de o credor prover os alimentos; caso ocorra o 
inadimplemento caberá a prisão civil, única no ordenamento jurídico brasileiro.

Em continuidade, foi exposto sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
qual regula a matéria dos direitos das crianças e dos adolescentes. E ele dispõe acerca do 
procedimento para aplicar medidas socioeducativas aos menores que cometem infrações.

Com a exposição da prisão civil, verifica-se a aplicação ao devedor de alimentos, 
como meio de coerção, para satisfazer as prestações alimentícias. Nesta seara, levanta-
se o questionamento acerca da (im)possibilidade de aplicar a prisão civil para menor 
emancipado, que está inadimplente com suas obrigações. 

Portanto, na hipótese de o menor emancipado ter condições financeiras necessárias 
para arcar com os gastos e assim não o faz, deverá o legitimado da ação ingressar com 
execução de título, nos casos de acordo. Ou cumprimento de sentença, tendo em vista 
que o título foi atribuído após o devido processo legal o qual o juízo constatou a condição 
do mesmo arcar com as despesas alimentícias.

Notou-se também que alguns doutrinadores simpatizam com a ideia do cabimento 
da prisão civil para o menor emancipado; defendem a tese de que não permitir a prisão civil 
do menor emancipado criaria uma espécie de pessoa capaz “especial”, com uma benesse 
particular (sem previsão legal), a impossibilidade de coação pessoal por inadimplemento 
de obrigação alimentícia.
Porém, o atual entendimento da jurisprudência é o de que o menor emancipado tem os seus 
direitos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e que tal ordenamento 
não prevê a prisão civil ou penal. A jurisprudência também é no sentido de que não poderá ser 
usada a interdição como coerção ao menor emancipado, devedor de alimentos. Tais medidas 
socioeducativas são consideradas rol taxativo, inadmitido em outras hipóteses diferentes das 
dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
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RESUMO
O ordenamento jurídico brasileiro possui 

na Constituição Federal e no Estatuto da Criança 
e do Adolescente diversas determinações voltadas 
para a garantia dos direitos dos menores de ida-
de, como o direito à vida, a saúde, a dignidade, 
além de medidas de prevenção de ameaça e de 
violação de direitos e, políticas de atendimento. 
Contudo, a problematização da pesquisa se contra 
no enfrentamento de que, a despeito do Estado 
possuir leis que garantam a proteção e concessão 
de direitos aos menores, não há efetividade na via-
bilização em relação aos menores em situação de 
rua. As crianças e adolescentes que se encontram 
nas ruas são expostos a violência física, explora-
ção sexual, doenças e drogas, situações estas que 
prejudicam o desenvolvimento social, cognitivo, 
emocional e físicos desses menores. Assim, diante 
da ineficiência do Estado em implantar medidas 
para proteção da criança e do adolescente que se 
encontram situação de rua, o princípio da digni-
dade da pessoa humana é evidentemente ferido, 
e consequentemente demais direitos inerentes. 
Dessa forma, por meio de uma análise dedutiva, a 
pesquisa aborda a evolução do direito das crianças 
no âmbito brasileiro, com alguns esclarecimentos 
relacionados com a situação de rua e os riscos 
gerados por ela. Para tanto, pretende abordar o 

ABSTRACT
The Brazilian legal system has in the 

Federal Constitution and in the Child and Adolescent 
Statute several determinations aimed at guaranteeing 
the rights of  minors, such as the right to life, health, 
dignity, in addition to threat prevention measures. 
and violation of  rights and care policies. However, 
the problematization of  the research is against the 
confrontation that, despite the State having laws 
that guarantee the protection and granting of  rights 
to minors, there is no effectiveness in the viability 
in relation to minors in street situation. Children 
and adolescents on the streets are exposed to physical 
violence, sexual exploitation, diseases and drugs, 
situations that harm the social, cognitive, emotional 
and physical development of  these minors. Thus, 
given the inefficiency of  the State in implementing 
measures to protect children and adolescents who are 
homeless, the principle of  human dignity is evidently 
injured, and consequently other inherent rights. 
Thus, through a deductive analysis, the research 
addresses the evolution of  children’s rights in Brazil, 
with some clarifications related to the street situation 
and the risks generated by it. Therefore, it intends 
to approach the concept of  human dignity and its 
ineffectiveness, presenting notes that show the State’s 
inefficiency in protecting children and adolescents who 
live on the streets.
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1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista que atualmente existe um grande contingente de crianças e 
adolescentes de diversas idades e por diversos motivos habitando as ruas, o presente 
trabalho busca analisar a dignidade humana das crianças e adolescentes que se encontram 
em situação de rua, bem como a ineficiência do Estado brasileiro em implantar medidas 
de proteção a esses indivíduos.

A dignidade humana é o princípio basilar do ordenamento jurídico e está diretamente 
relacionada com diversos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. 
Consta mencionar que os direitos fundamentais são essenciais para a manutenção da 
dignidade humana, e que são imprescindíveis para garantir a todos os sujeitos de direito 
uma vida digna, livre e igual. 

A dignidade humana é intrínseca a todo ser humano e transmite a ideia de que 
toda pessoa tem seu próprio valor. Estabelece que todos os sujeitos de direito devem ser 
protegidos de situações degradantes e desumanas, bem como que deve ser garantido a 
todos condições mínimas existenciais, como alimentação, saúde e educação. 

Feita tal digressão, é necessário mencionar que para desenvolver a presente 
pesquisa, fez-se necessário definir o conceito de crianças e adolescente com base no 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em conjunto com a evolução dos direitos 
desses sujeitos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, abordando os principais 
eventos que colaboraram para que estes fossem considerados como sujeitos de direito. 

Destaca-se que a trajetória das crianças e dos adolescentes foi marcada pelo 
sofrimento, dor, abuso sexual, violência física, desrespeito e indiferença, entretanto, com 
o desenvolvimento da sociedade os direitos das crianças e dos adolescentes ganharam 
mais relevância, havendo o desenvolvimento de práticas destinadas a proteção social e 
política desses indivíduos. 

Keywords: Dignity of  children and 
adolescents, street situation, public policy

conceito de dignidade humana e sua inefetivida-
de, apresentando apontamentos que evidenciam a 
ineficiência do Estado em tutelar crianças e ado-
lescentes que habitam as ruas.   

Palavras-chave: Dignidade das crianças 
e dos adolescentes, situação de rua, políticas pú-
blicas.
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Com a Constituição Federal de 1988, os direitos das crianças e dos adolescentes 
foram contemplados, gerando uma grande evolução para a tutela da infância e juventude.  
Em 1990, com o objetivo de legislar esses direitos, foi promulgada a Lei nº 8.069 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente).

O trabalho aponta dados sobre a população infanto-juvenil que se encontram 
nas ruas, trazendo a porcentagem da quantidade de meninos e meninas, a idade dessa 
população, nível de escolaridade, a quantidade dos que ainda mantém contato com a 
família, dos que passam a noite nas instituições de acolhimento, a maneira adotada para 
conseguirem alimento, traz também relatos de violência nas instituições de acolhimento 
e entre outros.

Aborda o fato de que os gestores públicos por muitas vezes ignoram a natureza 
vinculante das determinações dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, 
desrespeitando as deliberações feitas pelo Conselho.   

Além disso, a presente pesquisa aponta como a dignidade humana é ferida diante 
da situação de rua, tendo em vista que diversos direitos fundamentais como saúde, 
alimentação, educação, moradia e entre outros são violados diante da situação de rua. 

Assim sendo, tem-se que apesar do ordenamento jurídico ter evoluído para garantir 
os direitos das crianças e adolescentes, o Estado não se mostra eficiente para garantir 
proteção todos esses sujeitos, especialmente os que habitam as ruas, pois se encontram 
em uma situação de invisibilidade e abandono.

2. CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

  
O presente capítulo aborda o conceito de criança e adolescentes, a evolução dos 

direitos dos menores dentro do sistema jurídico brasileiro, traz algumas considerações 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, destacando alguns artigos importantes 
para a pesquisa, além disso aborda o conceito de dignidade da pessoa humana. O 
levantamento de tais conceitos e informações possui importância para que haja a formação 
do entendimento de que os direitos das crianças e os adolescentes foram constituídos ao 
longo da história, e que todos os menores, sem distinção de qualquer natureza, estão 
protegidos pelo direito brasileiro, para que então seja possível visualizar a ineficiência do 
estado em garantir os direitos das crianças e adolescentes que habitam nas ruas. 

2.1 Conceito de crianças e adolescentes

O Estatuto da Criança e do Adolescente define, em seu artigo 2º, como criança os 
indivíduos entre 0 e 12 anos incompletos, e como adolescente as pessoas entre 12 anos 
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completos e 18 anos incompletos. 
Nucci (2018, p. 31) critica tal limitação, argumentando que “O legislador deveria 

ter sido ousado, porém racional, impondo os conceitos de criança e adolescente para 
todo o contexto jurídico”. Ainda, segundo o mesmo doutrinador existe uma discussão 
em relação a quem deve ser visto como criança, havendo três posicionamentos: o ser 
humano até 7 anos; o ser humano até 11 anos; o ser humano até 13 anos. O primeiro 
posicionamento está pautado no amadurecimento demonstrado através dos parâmetros 
psicológicos, que indicam a idade de sete anos como a etapa final da primeira infância. 
O segundo possui como  fundamento  seguir a definição do ECA. O terceiro, possui 
como fundamento a idade para consentimento sexual, de acordo com o artigo 217-A do 
Código Penal. 

Válter Kenji Ishida (2015, p. 8) argumenta que sobre o critério biológico não existe 
uma precisão total. “Existem “crianças” de dez anos que já manifestam características de 
adolescentes. Essas características podem ser compreendidas como as mudanças físicas 
e psicológicas, surgindo comportamentos irreverentes e desafiantes. As mudanças físicas 
decorrem da alteração hormonal que influencia no estado emocional do adolescente”, e 
menciona que a OMS estipula que a faixa etária da adolescência pode englobar a idade 
entre 11 e 19 anos.  

2.2 A evolução dos direitos das crianças e dos adolescentes no direito brasileiro

Primeiramente, é preciso mencionar que houve um tempo em que nem mesmo 
havia o conceito de criança e adolescente, pois este foi sendo formado ao longo da 
história, antes do século XVII esses indivíduos correspondiam uma parte insignificante 
no contexto familiar e eram desvalorizados (VERONESE, 2013, p. 38). Durante um 
período da história as crianças e adolescentes eram vistas como “pequenos adultos”, e 
não eram consideradas como indivíduos merecedores de direitos e cuidados específicos 
(SANTOS; VIEIRA, 2018, p. 135). 

No Brasil, no decorrer da história, as crianças e adolescentes passaram por muitas 
situações marcadas pelo sofrimento, dor, abuso sexual, violência física e entre outros. 
Vejamos, no período do descobrimento do Brasil, quando faziam parte da tripulação das 
embarcações destinadas a colonização eram usadas como objetos sexuais dos marinheiros 
e eram obrigadas a trabalhar (PRIORI, 1999); na colonização, com a chegada dos padres 
jesuítas, os povos indígenas (adultos, crianças e adolescentes) passavam por restrições 
rigorosas e punições físicas caso não respeitassem veemente os ensinamentos religiosos 
pregados pelos padres (FACHINETTO, 2008, p. 14).

No século XIX o processo de urbanização se iniciava no Brasil, momento em que as 
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pessoas que habitavam na zona rural passaram a mudar para a área urbana, popularizando 
centros urbanos (FACHINETO, 2008, p. 20). Com a Lei Áurea, as famílias escravas 
foram forçadas a deixarem a zona rural, o que colaborou com o aumento da população 
de rua. Com a chegada da Revolução Francesa, os empregadores passaram a fazer uso 
da mão-de-obra infantil, tendo em vista que trazia vantagens para os empresários pelo 
fato de que a remuneração era menor. Além disso, o trabalho infantil também acarretava 
benefícios para família do menor, pois necessitavam dessa renda para sobrevivência. 
(LOPES; FERREIRA, 2010, p. 72). 

Destaca-se que as adversidades relacionadas com as crianças e adolescentes 
continuaram por muito tempo no Brasil, pois não havia legislação destinada a essa parcela 
da sociedade. A Carta Régia, apresentada no século XVII, no ano de 1963, foi o primeiro 
documento que fez menção a políticas públicas voltadas as crianças e adolescentes. Esta 
carta determinava que as crianças e adolescentes que estivessem em situação de abandono 
deveriam ser assistidas pela Câmara dos Bens do Conselho (OLIVEIRA, 2015, p. 14). 

As crianças e adolescentes que habitavam as ruas durante este período eram 
definidos como vagabundos, e até os dias de hoje, essa porção da sociedade ainda é 
intitulada da mesma maneira (PRIORI, 1999). 

Contudo, os direitos das crianças e dos adolescentes passaram a ganhar mais 
relevância ao longo da história, e, atualmente, tanto no Brasil como nos demais países, 
houve um grande desenvolvimento de práticas de proteção social e políticas direcionadas 
para crianças e adolescentes (SANTOS; VIEIRA, 2018, p. 143). 

Isso porque com o passar dos anos aconteceram diversos episódios que colaboraram 
para a proteção das crianças e adolescentes, os quais devem ser mencionados: em 1919, 
em Londres, ocorreu a manifestação sobre os direitos das crianças, onde a Sociedade 
das Nações criou o Comitê de Proteção da Infância; em 1920, em Genebra, a União 
Internacional de Auxílio à Criança; em 1923, a fundadora de Save the Children, Eglantyne 
Jebb, elaborou em conjunto com a União Internacional de Auxílio à Criança a Declaração 
de Genebra, destinada aos direitos das crianças; em 1924, a Sociedade das Nações 
adota a Declaração de Direitos das Crianças, que definia a necessidade de possibilitar 
à criança uma proteção especial, nenhum evento anterior a este fez com uma entidade 
internacional recomendou aos Estados filiados cuidados especializados em relação às 
a população infantojuvenil; em 1927, houve o IV Congresso Panamericano da criança, 
composto pela Argentina, Bolívia, Brasil, Cuba, Chile, Equador, Estados Unidos, Peru, 
Uruguai e Venezuela, firmaram a ata de fundação do Instituto Interamericano da Criança, 
que encontra-se relacionado com à Organização os Estados Americanos – OEA, e 
abrange a adolescência, esta organização possui como objetivo garantir o bem-estar da 
infância e da maternidade; em 1927, no Brasil-República o primeiro Código de Menores 
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foi sancionado, contudo as crianças e adolescentes ainda não eram consideradas como 
sujeitos de direitos, mas possuíam a tutela do Estado até completarem dezoito anos 
de idade; no ano de 1960 houve alterações no modelo de assistência na orientação de 
crianças abandonadas, e iniciou-se o estágio do Bem-Estar, as denominadas FUNABEM, 
em 1964, e posteriormente as FEBEMs foram inseridas nos Estado brasileiros 
(SANTOS;VIEIRA, 2018, p. 135). 

Com o tempo e com as alterações culturais da sociedade, o Código de Menores 
ficou desatualizado e ineficiente. A Constituição Federal de 1988 positivou diversos 
artigos determinando a maneira como o Estado deve proteger a dignidade da pessoa 
humana. No artigo 5º são estipuladas as formas de controle e segurança para todos 
os sujeitos, para várias situações e em seu capítulo VII, “Da família, da criança, do 
adolescente, do jovem e do idoso”, contempla os direitos das crianças e dos adolescentes 
(artigo 227), proporcionando um grande avanço para proteção da infância e juventude 
dentro da legislação brasileira.  

Assim, com o processo de redemocratização proporcionado pela CF/88, é criado 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). E em 1993, foi criada a Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS). 

Cristiane Cardoso dos Santos (2020, p. 5) destaca: “A criação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, foi considerado uma evolução para garantia de direito fundamentais, 
ele é o reflexo das leis internacionais em defesa da criança e do adolescente, concedendo-
lhes o direito à proteção integral de ser protegida por todos, atribuindo responsabilidade 
compartilhada entre Estado, sociedade e família”.

O ECA foi criado não apenas com o objetivo de legislar sobre os direitos das 
crianças e dos adolescentes, mas também veio com a função de servir como base do 
sistema de garantias e direitos que foram reconhecidos e positivados pela Constituição 
Federal (OLIVEIRA, 2015, p. 21).

2.3 Estatuto da criança e do adolescente (lei nº 8.069/90) e considerações 
relacionadas com os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente

A Lei nº 8.069 (ECA) foi promulgada no ano de 1990 destinada a legislar os direitos 
das crianças e dos adolescentes, bem como para manter um sistema de garantias e direitos 
que foram reconhecidos e positivados pela Constituição Federal de 1988. 

A Lei nº 8.069/90 aborda os direitos humanos da população infantil e adolescente. 
O Artigo 5º estabelece que: 
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Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais (BRASIL, 1988).

O Estatuto estabelece que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos 
e que devem ser protegidos de todas as maneiras possíveis, através de órgãos estatais e 
todas as outras formas, para que se desenvolvam com plenitude, sem que nenhum de 
seus direitos seja ferido. 

Em seu Título II, do Livro I, relaciona os direitos fundamentais das crianças 
e adolescentes, são eles: direitos à vida e à saúde; direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade; direito à convivência familiar e comunitária; direito à educação, à cultura ao 
esporte e ao lazer; direito a profissionalização e à proteção no trabalho. A Lei também 
determina as prevenções, e em seu Artigo 70, estabelece que todos devem prevenir 
acontecimentos que ameacem ou violem os direitos das crianças e adolescentes.

O Estatuto também traz as políticas de atendimento, e em seu artigo 86, determina 
que o as ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios deverão desenvolver políticas de atendimento dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, este título também traz as linhas de ação da política de 
atendimento, as diretrizes e determina o funcionamento e as obrigações das entidades de 
atendimento. 

No Título II, do Livro II, há às disposições sobre as medidas de proteção, as quais 
serão aplicadas quando os direitos reconhecidos pelo ECA forem ameaçados ou violados. 
Do Artigo 103 ao 128 a Lei traz as disposições sobre a prática dos atos infracionais, define 
o conceito, os direitos individuais, as garantias processuais, as medidas socioeducativas e 
trata também da hipótese de remissão. A Lei também aponta as medidas que deverão ser 
aplicadas aos pais ou responsáveis. 

Destina o Título V, do Livro II, para apresentar as disposições sobre o Conselho 
Tutelar, em seu Artigo 131, faz a seguinte definição: “Art. 131. O Conselho Tutelar é 
órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei”.

Em seu Título VI, do Livro II, garante às crianças e aos adolescentes o acesso à 
justiça, no título VII a proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. A 
Lei, do seu Artigo 225 ao Artigo 244-B dispões sobre os crimes praticados por crianças 
e adolescentes por ação ou omissão, como também trata das infrações administrativas. E 
do Artigo 259 ao 267 se encontram as disposições finais.

Feita tal digressão, alguns artigos específicos do Estatuto merecem destaque para 
o tema da presente pesquisa. 
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Retornando no que tange ao Título voltado as políticas de atendimento, mais 
especificamente ao Artigo 87, necessário se faz mencionar que a política social básica 
significa assegurar as crianças e adolescentes o mínimo indispensável à vida digna. Seu 
objetivo é evitar circunstâncias de risco através do desenvolvimento de potencialidade e 
aquisições, e por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Possui 
como enfoque a população que vive em situação de fragilidade social diante da pobreza 
e do enfraquecimento dos vínculos afetivos (ROSSATO; LÉPORE E SANCHES, 2013, 
p. 275).

Além disso, não basta que o Estado garanta o mínimo existencial, ainda possui a 
obrigação de garantir os serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social 
de garantias de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus 
agravamentos ou reincidências. O Estado deve disponibilizar serviços, programas de 
apoio as famílias carentes, para que seus filhos tenham a oportunidade de ser mantidos 
com os pais naturais, de maneira saudável e promissora, ainda que estejam passando por 
situação grave de pobreza. Deve o Estado elaborar projetos e benefícios de assistência 
de garantia de proteção social e de precaução e redução de violação de direitos e seus 
gravames e reincidências (NUCCI, 2018, p.272). 

Segundo Nucci (2018, p. 272)  “O caráter supletivo é justamente para não tornar 
a ajuda indeterminada e permanente; serve à reestruturação da família.” Pode ser citado 
como exemplo os programas de complementação de renda, que é um benefício que as 
famílias recebem, contudo há a necessidade de seguir alguns requisitos, como matrícula 
do filho na escola, frequência mínima à unidade ensino, vacinação das crianças em dia e 
entre outros (LAMENZA, 2012, p. 127).

Ainda, a prevenção e atendimento especializado às vítimas de maus-tratos em geral, 
destaca-se, novamente, que a Constituição federal e o ECA asseguram que a criança e ao 
adolescente serão protegidas de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. Dessa forma, o Estado deverá garantir assistência 
(médica, psicológica e social) as vítimas dessas formas violências. E é de responsabilidade, 
principalmente, do Município disponibilizar o apoio às crianças e adolescentes que são 
vítimas, tendo em vista é mais acessível por elas e pelas famílias, contudo, isso não exime 
o Estado e a União, haja vista que é obrigação de todos tutelar os menores.

Por fim, no que se refere aos programas específicos e o fundo nacional, estadual e 
municipal, a União, os Estados e os Municípios devem proporcionar o desenvolvimento 
de programas específicos para atender os menores de idade. Nucci (2018, p. 277) destaca 
como exemplo as campanhas de estímulo ao acolhimento familiar e as formas de adoção 
especiais. E quanto ao fundo nacional, estadual e municipal, cumpre salientar que ainda 
que os administradores tenham interesse, nenhuma medida pode ser implementada 
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sem que se tenha recursos. Diante disso, a Lei trouxe a determinação de criação de 
fundos nos níveis federal, estaduais e municipais unidos aos conselhos de todos os entes 
federativos, com a finalidade de assegurar e amparar os mecanismos de ação da política 
de atendimento as crianças e adolescentes. 

Assim, observa-se que o ECA estabelece todos os direitos e garantias que devem 
ser aplicadas às crianças e adolescentes do país, e, ainda, traz os procedimentos que 
devem ser adotados, os conceitos e a função do Estado, da família e da sociedade. 

Além disso, a Lei a prevê a criação de órgãos destinados para atuação na proteção 
dos direitos da criança e do adolescente, bem como estipula as responsabilidades aos que 
não observarem as determinações feitas por ela. 

Os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente são órgãos 
instituídos pelo ECA, e possuem como função deliberar e controlar ações destinadas 
às crianças e aos adolescentes. Possuem natureza colegiada e são formados de maneira 
paritária por membros da sociedade civil e do poder público.

Ainda, os Conselhos possuem natureza vinculante. Assim, vinculam as ações 
governamentais e não governamentais, o que faz com que, caso as deliberações não 
sejam observadas, o Ministério Público ou outro órgão competente para demandar em 
Juízo devem ser acionados para demandar ação mandamental ou ação civil pública. 
Contudo, mesmo que a natureza vinculante das deliberações dos Conselhos seja afirmada 
pelo Supremo Tribunal Federal, este fato não é reconhecido por grande parcela dos 
conselheiros e por outros operadores do Sistema de garantia de Direitos (RIZZINI et al., 
2011, p. 39). 

Segundo Rizzini et al. (2011, p. 39), o Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CONANDA) aponta dezenove funções e atribuições do Conselho 
relacionadas com “à deliberação e controle das ações para a área da infância e adolescência”. 
Cita-se algumas delas: acompanhar, monitorar, avaliar, divulgar e promover as políticas; 
conhecer a realidade de seu território e elaborar o seu plano de ação; definir prioridades 
de enfrentamento dos problemas mais urgentes; propor a elaboração de estudos e 
pesquisas com vistas a promover, subsidiar e dar mais efetividade às políticas; participar 
e acompanhar a elaboração, a aprovação e a execução do Plano Plurianual (PPA), da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) locais e suas 
execuções; registrar as organizações da sociedade civil sediadas em sua base territorial 
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, bem como 
as inscrições dos programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas 
famílias, tanto os governamentais como os não governamentais.

Destaca-se a função de grande importância que este órgão possui, que é a 
relacionada com a gerência do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA).
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2.4 Direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana

A Constituição Federal positivou diversos direitos fundamentais, os quais podem 
ser divididos entre materialmente fundamentais e formalmente materiais. No que tange 
aos direitos fundamentais materiais, necessário destacar que estão intimamente ligados 
com à dignidade da pessoa humana, que é a base substancial do Estado Democrático de 
Direito (FIUZA et al., 2017, p. 111).  

Segundo Rodrigo Padilha (2018, p. 237) os direitos fundamentais são aqueles tidos 
como imprescindíveis para a preservação da dignidade humana, essenciais para garantir a 
todos uma vida digna, livre e igual. 

No que se refere ao Princípio da dignidade humana, segundo Guilherme Penã de 
Moraes (2018, p. 172) a dignidade humana “consiste no valor supremo da ordem jurídica, 
na medida em que atribui unidade teleológica aos princípios e regras que compõem o 
ordenamento constitucional e infraconstitucional. Eis que a pessoa deve ser tratada como 
um fim em si mesma, e não como um meio para o fim de outros”.

Para Barroso (2017, p. 152) a dignidade da pessoa humana é composta por três 
elementos, o valor intrínseco da pessoa humana, autonomia individual e valor comunitário. 
Quanto ao valor intrínseco, este está relacionado com a natureza do ser. Está ligado com 
a confirmação do posicionamento especial do ser humano no mundo, que o diferencia 
do restante dos seres vivos. A inteligência, a sensibilidade e a capacidade de comunicação 
são qualidades próprias dos seres humanos, o que garante este posicionamento único. 
O valor intrínseco é a base de diversos direitos fundamentais, vejamos: O direito à vida; 
direito à igualdade; direito à integridade física; direito à integridade moral ou psíquica. 

O elemento autonomia individual está associado com a razão e utilização da vontade 
em consonância com certas normas. A dignidade como autonomia está relacionada com 
a capacidade de autodeterminação dos sujeitos, de optarem por quais caminhos de suas 
vidas seguir e de aperfeiçoar sua personalidade, ou seja, poder desenvolver valorações 
morais e tomar decisões existenciais sem imposições externas. A autonomia engloba a 
autonomia privada e pública e o mínimo existencial. 

No que tange ao valor comunitário, esse está relacionado ao elemento social 
da dignidade humana, o sujeito em relação ao grupo. Por este aspecto a dignidade é 
formada por meio dos valores divididos pela comunidade, seus padrões civilizatórios, 
seu ideal de vida boa. O que se encontra em destaque não são as decisões individuais, 
e sim as responsabilidades e deveres a elas relacionados. A autonomia individual não 
é absoluta, devendo ser limitada diante de determinadas situações. A dignidade como 
valor comunitário tem como finalidade proporcionar proteção dos direitos de terceiros, 
proteção do indivíduo contra si próprio e a proteção de valores sociais. 



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

277

Dessa forma, os indivíduos devem ser resguardados do degradante e do desumano, 
como também deve ter assegurado a eles as condições mínimas existenciais, como 
alimentação, saúde e educação. A dignidade humana é intrínseca a todo ser humano e 
deve transmitir a noção de que todo sujeito tem seu próprio valor. 

2.5 A Dignidade da pessoa humana no estatuto da criança e do adolescente

Por meio da proteção integral, a Lei 8.069/90 busca prever e disciplinar uma 
diversidade instrumentos jurídicos proteção as crianças e adolescentes. Segundo Barros 
(2016, p. 23), o artigo 3º do ECA, ao dizer “sem prejuízo da proteção integral”, objetivou 
salientar que a proteção dos menores de idade no Ordenamento Jurídico brasileiro não se 
finda do Estatuto, dessa forma, o diploma legislativo ou ato normativo que tenha relação 
com a criança e o adolescente tem que assegurar a estes indivíduos a possibilidade de 
pleno desenvolvimento. Ainda, o mencionado autor aduz que o artigo 3º está associado 
com o princípio da dignidade humana, e estabelece que o ECA se estende a todas as 
crianças e adolescentes sem que haja qualquer forma de discriminação. 

A absoluta prioridade da tutela da criança e do adolescente, prevista no artigo 4º, 
caput e no artigo 227 da CF, significa que a família, da sociedade e do poder público 
possuem o dever de priorizar o atendimento aos direitos da população infanto-juvenil 
(BARROS, 2016, p. 23). 

3. DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA 

A “situação de rua” pode ser definida como a ausência de habitação convencional 
regular de um indivíduo, e sua eventual permanência nas ruas, vielas e praças, sem 
segurança, proteção e higiene básica, ainda, pode ser definida como o recolhimento em 
abrigos públicos ou privados (MAZZUOLI, 2018, p. 13). 

Além disso, pode ser descrita através de uma visão tridimensional, apresentada 
por Leilani Farha (ONU, 2014), relatora especial da ONU, que sugeriu que a “situação 
de rua” seja interpretada sob três perspectivas: I – como falta de moradia, considerando 
tanto o fator material de uma habitação minimamente adequada quanto o fator social de 
um espaço seguro para compor uma família ou estabelecer interações sociais, e fazer parte 
da vida em comunidade; II – como uma maneira de discriminação estrutural, bem como 
de exclusão social, tendo em vista que a ausência de uma moradia gera uma identidade 
social através da qual os sujeitos em situação de rua integram um grupo social que é 
alvo da discriminação e estigmatização; III – como reconhecimento a indivíduos nessas 
condições de direitos que auxiliam na batalha pela sobrevivência e dignidade. 
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O primeiro Encontro Nacional Sobre População em Situação de Rua, realizado 
em 2005, descreveu as pessoas que vivem em situação de rua como “Grupo populacional 
heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a 
condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habitação 
convencional regular, sendo compelido a utilizar rua como espaço de moradia e sustento, 
por contingência temporária ou de forma permanente.” 

Assim, conclui-se que a população de rua é formada por um grupo heterogêneo, 
com diversas condições de sobrevivência, que não possuem uma habitação convencional 
ou um local seguro para construção de uma família, e que são submetidos a discriminação 
e exclusão social. 

3.1 Dos motivos que levam as crianças e adolescentes para a rua

São diversos os motivos que podem fazer com que crianças e adolescentes busquem 
as ruas como moradia. Alguns deles entendem-se como sendo: crianças e adolescentes 
que deixam seus lares em busca de emprego, com objetivo de sustento próprio ou de 
contribuir com subsistência da família; menores de idade que, dentro de seus lares, são 
vítimas de violência física e/ou sexual; quando não possuem incentivo em casa, nem 
mesmo na escola, em se manterem nos estudos; crianças e adolescentes que possuem 
vícios em drogas; expulsos pelos próprios familiares (FIUZA et al., 2017, p.115). 

A falta de perspectiva de vida gera uma predisposição em crianças e adolescentes 
em buscarem as ruas como moradia, assim raramente optam por viverem nas ruas e a 
assumir como um espaço para habitar, o que se verifica é que há um processo para que 
isso ocorra, em que os menores se habituam com a vivência nas ruas e gradualmente se 
amoldam a ela.  

Isso se dá pelo fato de que crianças e adolescentes vão até as ruas, mas ao final do 
dia tornam para seus lares, possuem uma base familiar precária, com os pais, em grande 
parte das vezes, em condições de pobreza, sem instrução educacional, em alguns casos 
sem emprego ou renda fixa, com conflitos com os seus parceiros, contendo agressões e 
desrespeito. Tais fatores acabam por complicar a vivência desses menores dentro de suas 
próprias casas. Assim, diante destes vínculos familiares desconstruídos, eles continuam 
nas ruas, até de fato se estabelecerem suas vidas na rua (BRASIL, 2017, p.12).  

3.2 Situação de risco da criança e adolescente em situação de rua

Primeiramente, para que haja análise dos riscos enfrentados pelos menores que 
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vivem nas ruas, há a necessidade de delimitar o que de fato é o “risco”. Ocorrerá a 
situação de risco quando o desenvolvimento de uma criança ou adolescente não estiver em 
consonância com o esperado para sua idade segundo os padrões de sua cultura. Este risco 
pode estar relacionado com o físico, como doenças genéticas ou adquiridas, desnutrição e 
outros, como também pode ser referente ao aspecto social, diante do contato com meio 
violento e drogas, ou psicológico, consequência de abuso, negligência ou exploração. O 
risco pode surgir através de causas externas ou internas (HUTZ; KOLLER, 1996, p.177). 

Os fatores externos são referentes às diversas circunstâncias do meio. Comportamento 
de risco são relacionados com atividades, efetivadas por sujeitos, que ampliam as chances 
de diversas consequências para o seu desenvolvimento ou funcionamento psicológico ou 
social, além de poderem colaborar com o surgimento ou complicação de doenças. Dessa 
forma, algumas causas podem expor crianças e adolescentes a situações de risco, como 
uso de drogas, miséria, relações sexuais desprotegidas, família desestruturada, falta de 
exemplos adequados (HUTZ; KOLLER, 1996, p.177). 

Segundo Cardin e Franchini (2018, p. 192), cada autor possui uma perspectiva dos 
riscos. Alguns interpretam que o risco físico é referente às doenças genéticas, originadas 
a partir do uso de drogas ou adquiridas na rua, falta de higiene e de nutrição e acidentes 
de trabalho, e afirmam que outros autores entendem que a violência física como como 
uso da força física ou do poder de autoridade por qualquer indivíduo que visualize uma 
relação de superioridade diante dos menores de idade, resultando no sofrimento físico 
ocasionado pelo autoritarismo diante da desigualdade entre adultos e criança.

Quanto ao risco psicológico, este está ligado com a negligência da família e do 
Estado, advindo dos abusos ou exploração sofridos, tanto nos lares dos menores como 
nas ruas, ainda, também está relacionado com a influência negativa do adulto sobre a 
criança ou adolescente, através de um comportamento destrutivo. E, no que tange ao 
risco social, está associado com a exposição ao meio externo quando violentos e ao uso 
de drogas (CARDIN; FRANCHINI, 2018, p. 192). 

Mesquita e Sierra (2006, p.152) afirmam que quando as crianças e adolescentes não 
possuem seus direitos garantidos são vulnerabilizadas, além disso, destacam alguns riscos 
que geram a vulnerabilidade dos menores, como os riscos relacionados com a dinâmica 
familiar (alcoolismo, conflitos, violência doméstica, abusos sexuais, carência afetiva), 
com o lugar de moradia, com a repressão policial, com as instituições que os recebem 
(associado com os abusos praticados por profissionais), risco a saúde, risco trabalho 
infantil e por fim aponta o risco da exploração da prostituição infantil. 

A vivência nas ruas é marcada pela ausência de direitos, e pode trazer prejuízos 
ou atrasar o desenvolvimento psicológico das crianças e adolescentes, pois são expostos 
a diversas situações, como adições, violência e exploração. Dessa forma, conclui-se que 
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os menores que se encontram em situação de rua podem ter o desenvolvimento social, 
cognitivo, emocional e físico afetados. 

3.3 A Invisibilidade das crianças e adolescentes 

Meninos e meninas menores de idade se encontram em fase de desenvolvimento, e 
por este motivo necessitam de cuidados básicos e proteção por parte da família, sociedade 
e Estado. Assim, o Estado possui a obrigação de criar políticas públicas efetivas e de 
qualidade, baseadas nos direitos fundamentais, entretanto a criança e o adolescente por 
diversas vezes são colocados de lado, e uma questão que pode ser relacionada com esta 
indiferença do Estado está no “ser cidadão”, vejamos, a cidadania está relacionada com 
atuação política, votar e ser votado, e isto pode ser um dos motivos que faça com que a 
implementação de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes de rua sejam 
tratadas com indiferença e inferioridade, dessa forma, esses indivíduos são, por muitas 
vezes, ignorados pelo governo (SANTOS, 2020, p. 6). 

Existe um processo de invisibilidade, que gera a implicação de barreiras no que 
se refere a inclusão e exclusão social. A vida social acaba por gerar uma classificação, e a 
produção e utilização dessa está relacionada com a identidade e diferença. De acordo com 
Silva (2017, p.82), as classificações sempre são criadas com base na identidade, e afirma 
que “dividir e classificar significa, neste caso, também hierarquizar. Deter o privilégio 
de classificar também deter o privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos assim 
classificados”.

Assim, a afirmação de identidade e a marcação da diferença sempre gera um efeito 
de inclusão e exclusão. Para Silva (2017, p. 82) a identidade e a diferença resultam “em 
declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído 
e quem está excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer 
distinções entre quem fica dentro e quem fica fora.”

A situação de sobrevivência das crianças e dos adolescentes de rua é resultado 
da ausência da garantia assistencialista do Estado, que possui o dever de tutelar seus 
direitos, assim, diante dessa situação, no absentismo do Estado que garante bem-
estar social, o Estado opressor assume a posição, agindo com sua força sobre os mais 
fragilizados, invisibilizados e desamparados. Segundo Cristiane Cardoso dos Santos 
(2020, p. 7), essa condição de vulnerabilidade é fruto de um encadeamento de perdas e 
negligências, advindas da família, que deveria proteger e do Estado, que deveria efetivar 
as determinações feitas pelo ECA.



4. INEFICIÊNCIA ESTATAL

O Estado possui como função o dever de regular a nação, e através de instituições 
públicas, lançar propostas e projetos compatíveis com a vontade da população. Ainda, 
possui como atribuição a positivação de normas e leis, com o dever de validá-las. 

Como já demonstrado o Estado possui o dever de garantir a proteção integral das 
crianças e dos adolescentes, e possui a obrigação de apresentar e aplicar políticas públicas 
efetivas. 

Contudo, as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado ainda apresentam diversos 
problemas e defasagens. Necessário destacar que, como não são fornecidos os dados 
oficiais e atualizados do crescimento ou redução da população de crianças e adolescentes 
em situação de rua, nem dados que apontem o perfil desses indivíduos, a análise dos 
resultados das políticas públicas resta prejudicada, além disso, a falta de informações em 
relação a esta população obstaculiza o planejamento de políticas especificas e estratégias 
capazes de garantir os direitos fundamentais dos menores que se encontram em situação 
de rua (BRASIL, 2017, p. 27).

Apesar da ausência de fornecimento de informações por parte do Poder Público 
em relação a população infanto-juvenil que habitam as ruas, existem algumas pesquisas 
que foram realizadas no país, que serão abordadas no presente trabalho, que mostram 
que apesar dos avanços normativos para proteção da criança e do adolescente, as ações 
do Estado ainda se mostram insuficientes. 

4.1 Censo da população de crianças e adolescentes que habitam as ruas realizado 
pelo SDG em conjunto com IDEST: dados inquietantes. 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), em 
conjunto com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável (IDEST), elaborou, no ano de 
2010, a Primeira Pesquisa Censitária Nacional voltada para as crianças e adolescentes em 
situação de rua. A pesquisa foi realizada em 75 cidades, com mais de 300.000 habitantes, 
incluindo todas as capitais do país. 

A pesquisa demonstrou que 23.973 crianças e adolescentes vivem nas ruas, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Bahia, foram as cidades com maior número de menores habitando 
a rua, Rio de Janeiro com 5.091 (21%), São Paulo com 4.751 (19,8%) e Bahia com 2.313 
(9,6%). 

O censo também apontou que a grande maioria das crianças e adolescentes que 
sobrevivem nas ruas são do sexo masculino, compondo 71,8% desta população. 

Quanto a faixa etária, constatou que a maioria dos menores de idade que se 
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encontram em situação de rua possuem a idade entre 12 e 15 anos de idade (42%), entre 
16 e 17 anos (29,4%) e entre 6 e 11 anos (23,5%). Crianças com idade abaixo de 6 anos 
englobam 3,1%, crianças entre 0 e 3 anos de idade 1,6%, e entre 4 e 6 anos 1,5%. 

Ainda demonstrou que das 23.973 crianças e adolescentes em situação de rua, 
49,2% se declararam pardo/moreno, 23,8% se declaram branco e 23,6% de declaram 
preto/negros.

No que tange ao local onde passam a noite, a pesquisa constatou três lugares nas 
próprias ruas, na casa de familiares e lugares alternados. Os que passam a noite na casa 
de familiares compõe 52,2% da população, 23,2 % dormem apenas nas ruas e 24,6% 
alternam os lugares onde dormem, como na rua ou na cassa da família (4,8%), na rua e 
em instituições de acolhimento (3,3%), em instituições de acolhimento e lugares diversos 
(2,9%), na rua e na casa de parentes ou amigos (2,3%) e, por fim, na casa da família, 
parentes ou amigos (1,3%). Entre o grupo que dormem apenas nas ruas, 24% vivem 
nessa situação há aproximadamente entre um período de dois e cinco anos.  

A pesquisa também apresentou dados sobre o relacionamento dos menores, que 
vivem em abrigos ou na casa, com seus pais: 18% deste grupo afirma que não possuem 
contato com os pais, 10,4% dizem possuir um relacionamento “muito bom” com os pais, 
45,1%, definiram o relacionamento como “bom”, 16,1% disseram que o relacionamento 
era “ruim” e 5,7% classificaram como “muito ruim”; o restante optou por não responder 
o questionamento. 

A pesquisa apontou ainda que as instituições não são muito procuradas pelas 
crianças e adolescentes, tendo em vista que, quando perguntado onde preferiam dormir, 
se nas ruas ou nas instituições, 62% responderam que nas ruas e apenas 23% optaram pelas 
instituições. Entre as justificativas para optarem pelas ruas encontram-se as seguintes: 
falta de liberdade; proibição do uso de álcool; cumprimento de horário; falta de vagas; 
proibição de relações sexuais. Ainda, um em cada dez entrevistados relatou a prática de 
maus tratos e violência nas instituições. Entre os que optam pelas instituições, justificam 
com a escolha pela violência sofrida nas ruas, os aspectos climáticos, ação policial, falta 
de conforto e de higiene pessoal nas ruas. Foi constatado que entre os adolescentes e 
crianças que dormiam nas ruas, 28% afirmaram que não realizavam uma refeição diária.  

A maioria dos menores em situação de rua relataram possuir uma renda, como 
vender mercadorias, esmolar e pedir dinheiro, trabalhar como “flanelinha” e limpar carros. 
O censo demonstrou que 6% das meninas e meninos de rua utilizam da prostituição e 
do tráfico de drogas como forma de obter dinheiro. Quase metade dos entrevistados 
afirmaram que o dinheiro ganho era destinado a uso próprio, e o restante informou que 
a renda obtida era destinada para família (11%). 

Apenas 12% da parcela dos adolescentes e crianças que dormiam nas ruas ainda 
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frequentavam as instituições de ensino; quanto aos que dormiam na residência familiar a 
porcentagem é de 62%. E entre os entrevistados 9% informaram que nunca estudaram, 
40% afirmaram possuir até 4ª série e 31% da 5ª a 7ª série. Sem levar em consideração os 
que nunca estudaram, os que não sabiam informar e os que não responderam, tem-se que 
80% chegou a ser, em algum momento, matriculado em instituições de ensino. 

De acordo com Rizzini et al. (2011, p. 31), os dados relacionados com o estudo 
parecem demonstrar que:

[...] a rede de ensino articulada com outras políticas intersetoriais pode 
ser um importante instrumento para evitar/minimizar que as crianças 
e os adolescentes sigam para as ruas. Uma vez que o processo de 
ida gradativa às ruas possa ser identificado, ações que fortaleçam os 
vínculos entre crianças/adolescentes – família – comunidade, podem 
ser promovidas.

Ainda, segundo os mencionados autores, com base na pesquisa desenvolvida 
pela SDH e pelo IDEST, inúmeras medidas destinadas a prevenir e intervir podem 
ser aplicadas objetivando a concretização dos direitos das crianças e das adolescentes. 
Afirmam que os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em conjunto com os 
outros conselhos, “nos três níveis da federação são espaços privilegiados para o fomento 
e a deliberação de políticas” e aduzem que reforçar este órgão na sua função deliberativa 
e de controle social, além de fortificar as redes de apoio desse processo, é uma ação de 
grande relevância para alcançar atendimento digno da população infantojuvenil que se 
encontram nas ruas, e para o desenvolvimento de caminhos destinados a reverter os 
danos gerados. 

4.2 Descaso com os conselhos de direitos da criança e do adolescente

Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente são uma ferramenta 
revolucionária em relação a democracia brasileira no que se refere aos direitos humanos 
das crianças e adolescentes, contudo alguns setores não reconhecem a natureza vinculante 
deste órgão, tão pouco a importância de suas deliberações e controle das políticas para 
infância e juventude, e isso se evidencia pela falta de conhecimento e desrespeito do 
Executivo ao não observar as deliberações feitas pelo Conselho. 

Rizzini et al. (2011, p. 41), destacam que, segundo um estudo chamado “Bons 
Conselhos: Conhecendo a Realidade”, realizada no ano de 2005, essa indiferença é 
evidenciada. Isso porque demonstrou que existem 5.084 Conselhos no país, onde 13% 
não se estabeleceram como órgão deliberativos, 63% agiam como órgão consultivos, 49% 
como normativos e 75% realizavam a sua função de financiamento. E mesmo que 71% 
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tivessem estabelecido o Fundo dos Direitos da Criança do Adolescente, 60% não haviam 
recebido destinações. Ainda, diversos desses Conselhos não possuíam conhecimento de 
como estabelecer os critérios e administrar os recursos do Fundo como está determinado 
no ECA. O estudo concluiu que 49% dos Conselhos estavam agindo de acordo com as 
funções atribuídas a eles, e que 47% manifestaram falta de ações efetivas. 

Necessário mencionar que umas das principais funções dos Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente é relacionada com políticas públicas destinadas com crianças 
e adolescentes em situação de rua. 

De acordo com Rizzini et al.  (2011, p. 47) os governos Municipais, Estadual e 
Federal não possuem um banco de dados sobre crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade no Brasil, que sejam de fácil acesso e abertos ao público, foi criado um 
sistema de informação chamado “Infância e Juventude em Números”, sistema esse criado 
como parte de um projeto intitulado “Os processos de Construção e Implementação de 
Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua”. 

A pesquisa foi realizada com base em discussões com conselheiros e outros 
integrantes das cidades do Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Salvador (BA), Manaus (AM), 
Porto Alegre (RS), São Luís (MA), e com representantes das cidades de Recife e Olinda 
(PE), Goiânia (GO) e do ABC Integrado, com sete munícipios do Estado de São Paulo.

Contudo, levando em consideração que a cidade do Rio de Janeiro é a com maior 
população de crianças e adolescentes que vivem nas ruas, a presente pesquisa irá abordar 
só no que tange ao estudo realizado no CMDCA-Rio. 

O estudo concluiu que o CMDCA-Rio possui alguns desafios na elaboração e 
implementação de políticas públicas, dentre elas dois merecem destaque.  

A primeira é a falta de ações continuadas para crianças e adolescentes em situação de 
rua, observou-se que há uma busca muito grande de alguns integrantes em proporcionar 
uma melhoria na vida das crianças e adolescentes em situação de rua. Rizzini et al. (2011, p. 
68) afirmam que as crianças e adolescentes em situação de rua não são invisíveis, mas sim 
negligenciados, e que “Apesar da gravidade deste problema, nos vinte anos da existência 
dos Conselhos muito pouco tem sido feito para garantir os seus direitos”, e afirmam que 
“A falta de respostas concretas às violações existentes está relacionada, muitas vezes, à 
visão de periculosidade, que impõe o controle ao invés do respeito”. Segundo os autores 
esta perspectiva é criada pela mídia e pelo senso comum, o que acaba por influenciar ou 
legitimar o poder público a adotar ações repressivas, por meio da polícia e da Guarda 
Municipal, como também do Sistema Judiciário. Ainda mencionam que, segundo um juiz 
do sistema de justiça juvenil, há a necessidade de que o judiciário reanalise a sua função 
institucional e que realize a troca da tônica repressiva e de controle por uma tônica que 
busque a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes em situação de rua. 



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

285

O segundo desafio é relacionado com o Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FDCA), vinculado com o Conselho, pois ainda não há o entendimento 
de que tais recursos devem ser destinados ao plano de ação dos Conselhos, e enquanto 
não haja este entendimento não haverá grandes avanços na criação e fortalecimento de 
políticas de atendimento aos menores. Francisco Sadeck (2009, p. 278) explica que:

De acordo com o Estatuto, as políticas financiadas pelo Fundo 
serão implementadas por meio de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não governamentais, seguindo os regimes de 
atendimento dispostos no art. 90, em projetos de proteção especial 
ou em situações especiais, referenciais ou emergenciais, tais como: 
enfrentamento da violência, atendimento a adolescentes em risco, 
orientação e apoio sócio familiar, apoio socioeducativo em meio 
aberto, colocação familiar, abrigo, liberdade assistida, semiliberdade, 
internação, combate ao trabalho infantil, adequação das instalações 
físicas de instituições de atendimento infantil, capacitação de educadores 
e conselheiros e programas de guarda.

Ainda, para  Maria do Carmo Albuquerque (2006, p.73), apesar de ter tido um 
acréscimo nos últimos anos, a quantidade de fundos criados ainda é baixa, menciona 
também que, o uso dos Fundos como maneira de descentralização e de ingresso de 
recursos financeiros ainda é pequeno, e aduz que: “É importante notar, também, a 
carência de indicadores mais precisos sobre o funcionamento dos fundos, sua capacidade 
e realidade arrecadatória, bem como maior transparência sobre os investimentos na área, 
em especial pelo poder público”. 

Dessa forma, observa-se que os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente 
não estão desempenhando adequadamente a função atribuída eles pelo ECA, tendo em 
vista o fato de sociedade possui uma noção de que as crianças e adolescentes que habitam 
as ruas representam perigo e não vulnerabilidade. Além disso, tem-se que por muitas 
vezes o Executivo não observa as deliberações feitas pelos Conselhos, o que dificulta 
suas ações. 

4.3 Dignidade da pessoa humana ferida diante da situação de rua

Como já mencionado anteriormente, os direitos fundamentais estão relacionados 
com a manutenção da dignidade humana, assim quando direitos como o direito à vida, 
o direito à igualdade e à integridade física, moral ou psíquica, mínimo existencial, são 
desrespeitados, consequentemente a dignidade humana é ferida. 

As pessoas que vivem em situação de rua são vulnerabilizadas e discriminadas por 
viverem na rua, e por não estarem inclusas na parcela da sociedade economicamente ativa.  
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As crianças e os adolescentes que vivem na rua, da mesma forma são marginalizados e 
excluídos e são sujeitos que são privados dos direitos humanos garantidos a todos por lei. 

A rua gera a degradação dos desejos e dos direitos humanos, são ambientes que 
colaboram com a consumição dos corpos que nelas habitam, e a sociedade fomenta uma 
invisibilidade dos menores que se encontram em situação de rua (SANTOS; VIEIRA, 
2018, p. 147). 

As crianças e adolescentes que habitam nas ruas são possuem qualquer tipo de 
proteção, visto que resta incontestável a falta de direitos, garantias e de possibilidades no 
âmbito da educação, saúde e proteção social, além disso, estes sujeitos são tratados com 
preconceito e com hostilidade por parte da sociedade. 

Segundo a UNICEF (2012, p. 32), as vivências nas ruas deixam as crianças e 
adolescentes expostas à violência, entretanto, os crimes praticados contra elas dificilmente 
são investigados, e um número reduzido de pessoas possuem preparo para agir em sua 
defesa, ainda, menciona que houve relatos, por parte de pesquisadores, organismos 
nacionais e grupos internacionais de direitos humanos, que forças policiais e de segurança, 
realizam abusos contra menores que vivem nas ruas. 

Entre as crianças e adolescentes que vivem nas ruas muitas passam a fazer uso 
de drogas, e por muitas vezes não possuem cuidado com o próprio corpo, alguns 
são submetidos a exploração sexual e prática de atos infracionais. Os menores que se 
encontram em situação de rua possuem seus sonhos e a capacidade de evoluir, estudar e 
aprender tolhidos pela rua, o que prejudica o desenvolvimento destes.

Assim, observa-se que a rua coloca as crianças e os adolescentes diante de situações 
relacionadas com a exploração sexual, agressões físicas e psicológicas, onde há violação 
de seus corpos e de sua dignidade humana, falta de acesso à alimentação, educação, saúde 
lazer e entre outras situações. 

Crianças e adolescentes que habitam as ruas vivem em condições de sobrevivência 
oposta aos direitos fundamentais previstos no ECA, e essa realidade é negligenciada pelo 
Estado e por grande porção da sociedade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dignidade humana é o princípio de que todos devem ser tratados como fim, e 
não como um meio ou objeto. Assim, todo ser humano é digno de respeito irrestrito, 
independentemente de sua classe social, a dignidade humana é intrínseca a todo ser 
humano e deve transmitir a noção de que todo sujeito tem seu próprio valor. 

Diante da ineficiência do Estado em implantar medidas para proteção da criança 
e do adolescente que se encontram situação de rua, o princípio da dignidade da pessoa 
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humana é evidentemente ferido, e consequentemente diversos direitos fundamentais são 
atingidos. 

Crianças e adolescentes que habitam as ruas vivem em condições de sobrevivência 
oposta aos direitos fundamentais previstos no ECA, e essa realidade é negligenciada pelo 
Estado. 

E isso se evidência através dos dados relacionados com a porcentagem das crianças 
e adolescentes que se encontram em situação de rua, das condições de sobrevivência 
desses indivíduos, bem como a situação de invisibilidade que se encontram, e do descaso 
dos gestores públicos em relação aos Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente. 

Assim, conclui-se que o Estado cria documentos que garantem direitos a todos, 
contudo o sistema deixa de colocar em prática, violando direitos fundamentais dos 
sujeitos. O que se observa é uma exclusão social, negação de direitos e falta de acessos 
aos serviços. 
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